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دار اهلالل



(٥)

مقدمة الطبعة األوىل

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على خير خلقه محمد 
وآله الطاهرين.

لــو حظ في اآلونة األخيرة اهتمام خــاص باجابات الفقهاء على 
األســئلة الدينية المتنوعة الموجهة إليهم، حيــث عكف المؤمنون على 

مراجعتها واالفادة منها.
ويمكن تلخيص أسباب هذا االهتمام بعدة نقاط:

أ ـ ان هذه األجوبة تمثل الحل المباشــر للتســاؤالت التي تراود 
أذهان السائلين، فهي تغنيهم عن مؤنة تطبيق األحكام الكلية ـ المألوفة 

في الكتب الفقهية ـ على الحاالت الخاصة التي تواجههم.
ب ـ ان كثيــرًا من هذه األســئلة تتناول حــاالت تفصيلية قد ال 
تتناولها الكتب الفقهية الفتوائية، أو ال يتضح لإلنســان العادي انطباق 

تلك األحكام الكلية العامة على هذه التفاصيل.
ج ـ بمــا أن األجوبة المذكورة إجابات ألســئلة فعلية مّرت على 
الســائلين، فيكــون لها ُبعد اجتماعــي، حيث تعكس جانبــًا من ثقافة 
السائلين وظروفهم، ولذلك تضفي على اإلجابة الفقهية جاذبية ومتعة.



(٦)

د ـ من جانب آخر تعكس طبيعة إجابات الفقيه مدى عمقه ودقة 
مالحظته للســؤال وتشــعباته، وهو ما ينفع المختصيــن في تقييمهم 

لشخصيته العلمية ونتاجه.
باإلضافة إلى ما يعكســه اسلوبه وكيفية معالجته عن جانب من 

ثقافته واهتماماته.
وعلى كل حال: لمــا كان لألجوبة الفقهية المباشــرة من أهمية 
ارتأينا تقديم القســم األول من أجوبة ســماحة المرجع الديني الكبير 
الســيد الحكيم(حفظه اهللا تعالى) على االســتفتاءات واألســئلة الدينية 

االخرى الموجهة لسماحته، آملين عموم النفع.
ومن اهللا التسديد والتوفيق. 

مكتب
مساحة املرجع الديين الكبري

السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم(مد ظلّه)



(٧)

التقليد
س ١: مـا هـي طرق حتصيل فتـوى املجتهد وهل يكفـي االطمئنان 
بذلك الجل العمل أو لنقل فتوى املجتهد إىل االخرين أو البد من العلم هبا؟ 
r البـد مـن العلم أو ما يقـوم مقامه مـن الطرق الظاهريـة كظهور 
كالمـه ونقـل الثقة عنـه، وال يكفي االطمئنـان املجـرد إال أن يكون احتامل 

اخلالف من سنخ الوسواس عرفًا.
س ٢: عنـد تعدادكـم يف املنهـاج لرشائط مرجع التقليد مل تشـرتطوا 
احليـاة كسـائر املراجع، فهل يعني هذا أنكم جتـوزون تقليد امليت ابتداء كام 

يبدو ولو كان االمر كذلك، فهل جيب حينئذ تقليد أعلمهم؟
r إنام جيوز تقليد امليت ابتداء يف فرض نادر ال طريق إلحراز حصوله 

يف غالب األوقات ومنها زماننا هذا.
س ٣: إذا كان املجتهـد الـذي أقلده يقول بالواليـة اخلاصة، فهل يل 
تقليد املجتهد الذي يقول بالوالية العامة تقليدًا كليًا أو تقليده يف خصوص 

هذه املسألة؟
r جيب تقليد األعلم يف هذه املسألة ويف غريها. 

س ٤: إذا قلـدت جمتهدًا يف مسـألة حال حياته لعـدم وجود الفتوى 



(٨)

عنـد املجتهـد الذي أقلده ومـات ذلك املجتهـد (أي االعلم بعـد املجتهد 
الذي أقلده)، فهل جيوز يل البقاء عليه يف هذه املسألة؟ 

r نعم، جيوز ذلك حتى يظهر من هو أعلم منه يفتي بخالف رأيه.
س ٥:إذا كان الشـخص قـد ظلل حـال االحرام اعتـامدًا عىل فتوى 

مرجعه، فهل جيب عليه الكفارة برأيكم؟ 
r ال جيب عليه الكفارة حينئذ.

س ٦: إذا تعذر عىل العامي تشخيص االعلم لكثرة الثقات يف طرح 
أسم العامل االعلم ماذا يصنع عند ذلك؟ 

r خيتـار مـن يقوى فيه احتامل االعلميـة وإن مل يكن هناك من يقوى 
فيه احتامل االعلمية من بني املجتهدين اختار االورع منهم وإن مل يكن هناك 

من يمتاز بالورع اختار أهيم شاء.
س ٧: هـل جيـب البقـاء عىل تقليـد االعلـم يف مجيع املسـائل، أم يف 

املسائل التي عمل هبا يف حياته، أو تعلمها للعمل هبا؟ 
r جيـب البقاء عىل تقليده يف مجيع املسـائل حتى التي مل يعمل هبا ومل 

يتعلمها.
س ٨: مـا هـي االسـس التـي ينبغـي عـىل املكلـف العمل هبـا عند 
االحتياط وهل هناك مواضع جيب فيها التقليد أو االجتهاد دون االحتياط 

وهل جيوز يف املسألة الواحدة االحتياط تارة والتقليد تارة أخرى؟ 
r االحتياط عبارة عـن العمل باحتامل التكليف ويتخري العامي بينه 
وبني التقليد دائًام فله العمل يف املسـألة الواحدة تارة عىل االحتياط وأخرى 

عىل التقليد.
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س ٩: ما حكم املكلف إذا تعذر عليه معرفة االعلم أو تعرس كام هو 
يف زماننا هذا؟ 

r تقدم اجلواب عن ذلك.
س ١٠: ملاذا وجود أكثر من مرجعية يف أخذ االحكام الرشعية أليس 
هذا يؤدي إىل تفرق بني الشـيعة وخاصة نالحظ اختالف املراجع يف جواز 

بعض االحكام وعدم جوازها عند مرجع آخر؟ 
r بعـد غيبة االمـام املعصومAمل يفرض عىل الشـيعة نظام حيرص 
املرجعية يف واحد، فإن النظام املذكور لو فرض لسـهل انحراف املرجع ومل 
يستطع املؤمنون التغيري بعد فرض النظام عليهم، ولذا انحرفت املرجعيات 

يف سائر الطوائف االسالمية وغريها.
أما إذا مل يفرض النظام وأوكل االمر إىل قناعات الناس بتاممية امليزان 
الرشعـي فيـام بينهم وبـني اهللا فإن الناس يبقـى هلم القدرة عـىل التغيري عند 
انحـراف املرجـع، وهبـذا بقيـت الدعوة للحـق وللميزان الرشعـي يف هذه 
الطائفة عىل طول املدة. غاية االمر أنه يلزم االختالف يف احلق، واالختالف 

يف احلق خري من ضياعه.
س ١١: ما هو تعريف االعلم؟ 

r االعلـم هـو االجـود فهًام للنصـوص واالقـدر عىل اجلمـع بينها 
بالنحو العريف واالمتن يف قواعده االصولية واالشـمل نظرًا للقرائن احلالية 
ومالحظة املرتكزات العرفية واملترشعية. وكل ذلك ال يدركه إال أهل اخلربة.

س ١٢: ما رأيكم يف وجوب تقليد االعلم؟ 
r جيب تقليد االعلم، ومع تعذر معرفته يتعني االحتياط، ومع تعذره 
أو تعـرسه كـام هو احلـال يف غالب النـاس يتعني ترجيح مظنـون االعلمية، 
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ومع اختالط األمر يرتجح األورع وإال يتخري، عىل ما أوضحناه يف املسـألة 
السادسة من مسائل التقليد يف رسالتنا منهاج الصاحلني.

س ١٣: إذا قلدت زيدًا من املجتهدين معتقدًا أعلميته عىل املوجودين 
فباعتباري وكيًال يف قبض احلقوق هلذا املجتهد وأنا ال أعتقد بأعلمية عمرو 
فلو دفع يل شـخص يقلد عمرًا مخسـًا، فهل جيوز يل أن أدفعه إىل زيد الذي 

هو يف اعتقادي االعلم والذي هو يف نظر الدافع ليس بأعلم؟ 
r املـال املدفوع إليك أمانة من الدافع ال جيوز التعدي فيها عام عينه، 
فـإذا عينه لالعلم بنظرك أو لالعلم بنظره اقترصت عىل ما عني، وإذا أطلق 
النه ال يرى وجوب تسليم املال لالعلم ولو ألن مقلده ال يقول بذلك كنت 

خمريًا. 
واملهـم عدم اخلروج عن الطريق الذي يريده دافع املال، فإن اهللا تعاىل 

يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها.
س ١٤: إذا قلـد املكلـف جمتهـدًا فامت ثم رجـع إىل احلي االعلم يف 
مسـألة البقـاء فخريه بـني تقليد االعلم امليـت وبني تقليد احلـي فقلد احلي 
فامت هذا املجتهد، فهل يقلد املكلف االعلم من االحياء أم حيسب حساب 

املجتهد االعلم االول؟ 
r جيب تقليد احلي عىل التفصيل املتقدم إال يف فروض نادرة غري عملية.
س ١٥: سمعنا أنه عمل العامي من دون تقليد وال احتياط باطل فلو 
كنت مقلدًا لزيد فتويف ومن ثم بعده عمرو وأنا ال أعرفه هل جيب عيل أن أرجع 
إليه يف نفس اللحظات باعتباري حينئذ لو مل أقلده فيكون عميل بال تقليد؟
r جيب البقاء عىل تقليد امليت ما مل يعلم بأعلمية احلي بوجه معتد به.
س ١٦: لـو توقف عمل العامي يف مسـألة معينـة عىل رأي أو إجازة 
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احلاكـم الرشعـي، فهـل يمكنـه الرجـوع إىل أي جمتهـد عـادل أم ال بد من 
مراجعة مقلده فقط؟ 

r جيـب الرجـوع ملقلده يف معرفـة احلكم الرشعي فيعمـل برأيه فيه 
دون رأي غريه.

وأما االجازة يف الترصفات التي حتتاج إىل إذن احلاكم الرشعي فيكفي 
الرجوع إىل أي جمتهد عادل.

نعم، يف خصوص الترصف بسـهم االمامA الالزم ترجيح االوثق 
االعرف بمواقع الرصف االقدر عىل ذلك.

س ١٧: مؤمـن بقـي عىل تقليـد االمـام اخلوئيQ بعـد وفاته فهل 
تأذنـون له البقاء عىل تقليـده والعمل بفتاواه املوجودة يف الرسـالة العملية 
والتـي مل يكـن قد تعلمها أثنـاء حياته علًام بأن االمام اخلوئـي ال جييز البقاء 

عىل تقليد املجتهد امليت إال يف املسائل التي تعلمها أثناء حياته؟ 
r نعم جيوز العمل بجميع املسـائل حتى التي مل يتعلمها حتى يثبت 

.Qعند املكلف يف االحياء من هو أعلم من السيد اخلوئي
س ١٨: إذا ظـن املكلـف أن املجتهـد الـذي يقلـده قد أفتـى بفتوى 
تناسـب ظروف التقية فهل جيب عـىل املكلف أن يعمل بتلك الفتوى وهل 

جيب عىل املكلف العمل بتلك الفتوى إذا حتول ظنه إىل يقني؟ 
r ال يكفـي يف العمل الظن، بل البد فيـه من اليقني بصدور الفتوى 

من املقلد.
س ١٩: إذا قلـدت جمتهـدًا يقـول بعدم ثبوت اهلـالل بحكم احلاكم 
الرشعـي فهل جيـوز يل العمل عىل مـا صدر عن سـامحتكم وباقي مكاتب 
العلامء أيدهم اهللا حول الرؤية وهل هناك فرق فيام إذا حكم احلاكم الرشعي 
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أو ثبت عنده؟ 
r نعـم جيـوز ذلك إذا كانـت هناك قناعة باملجتهد الـذي ثبت عنده 
اهلـالل وقناعة بقيام احلجـة الرشعية لديه. والفرق بـني احلكم والثبوت أن 
احلكم يكون ملزمًا عىل املسـلمني إال إذا ثبـت خطأ املجتهد بناًء عىل القول 
بنفوذ حكم احلاكم الرشعي وإن الثبوت هو جمرد اكتامل القناعة لدى املجتهد 
وال جيب عىل غريه متابعته إال أن يقتنع مثله ولو تبعًا لقناعته حلسن ظنه بتثبته.
س ٢٠: متى بدأ التقليد وبعرص من ومن هو أول مرجع للشـيعة يف 

الغيبة الكربى؟ 
r التقليد هو رجوع اجلاهل للعامل يف جمال علمه وهي مسـألة فطرية 
غري حمدودة بزمن. وربام كانت موجودة حتى يف عرص االئمةG يف رجوع 

عامة الشيعة إىل خيار الرواة وثقاهتم يف أخذ االحكام وفهمها منهم.
س ٢١: ما الفرق بني املقلد واالخباري وما الدافع إىل هذا الفرق؟ 

r مسـألة أصولية ذات تفاصيل كثرية ال يمكن تلخيصها بسطرين. 
واجلميع فرقة واحدة وكل منهم معذور إذا عمل عىل طبق املوازين الرشعية 

التي هي حجة بينه وبني ربه نسأله تعاىل توفيق الكل ومجع كلمتهم. 
س ٢٢: إذا كان املجتهـد الـذي أقلـده ليسـت لـه فتـوى يف املسـألة 
(احتيـاط وجـويب) وكان لالعلم بعـده فتوى كأن يقـول باحلرمة واالعلم 
الـذي بعده يقول باحللية أو االحتياط االسـتحبايب فهـل جيوز يل أن أجتاوز 

االعلم القائل باحلرمة وأقلد القائل باحللية أو االحتياط االستحبايب؟ 
r ال جيوز ذلك.

س ٢٣: إذا قلدت جمتهدًا يف مسـألة حال حياته لعدم وجود الفتوى 
عنـد املجتهـد الذي أقلده ومـات ذلك املجتهـد (أي االعلم بعـد املجتهد 
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الذي أقلده) فهل جيوز يل البقاء عليه يف هذه املسألة؟ 
r نعم جيوز ذلك حتى يظهر من هو أعلم منه يفتي بخالف رأيه.

س ٢٤: إذا أراد املكلف تقليد عامل وجده أنه االعلم، فهل جيب توفر 
رسالته العملية يف داره أو يف املسجد؟ 

r املهم يف املقام هو االطالع عىل فتاوى املرجع ليعمل عليها، سواء 
كان االطالع بالرجوع للرسالة العملية املطابقة لفتاواه أم بنقل الثقة لفتاواه 

أم من سؤاله باملبارشة كتابة أو مشافهة.
س ٢٥: إذا شـهد أهل اخلربة بضعف أدلة املجتهد االعلم وقوة أدلة 
جمتهد آخر يف مسألة أو مسائل معينة فهل جيوز أو جيب تقليده يف خصوص 

هذه املسائل أو يبقى رأي االعلم حجة فيها؟ 
r إن كانـت شـهادهتم ملجرد قناعتهم ظنـًا أو جزمًا بخطأ االعلم يف 
احلكم الن خمتاره يف تلك املسائل خيالف ما يرتاءى هلم بدوًا أو خيالف فتاواهم، 
مـن دون نظر يف اسـتدالل االعلم، واسـتدالل غريه، فال عربة بشـهادهتم.
وإن ابتنت شـهادهتم عـىل اطالعهم عىل اسـتدالل الطرفني، وكيفية 
اسـتنباطهام يف املسـائل املذكورة، فـإن رجعت شـهادهتم إىل تضعيف مبنى 
االعلـم وكربياته التـي يعتمد عليها يف االسـتنباط، فال جمـال للتعويل عىل 

شهادهتم، بعد فرض كونه أعلم.
وإن رجـع إىل ختطئته يف الصغريات كاسـتظهاره اخلـاص من النص 
أو مـن كالم أهـل اخلـربة، واعتـامده عىل نسـخ مغلوطة، وختبطـه يف تطبيق 
الكربيات بصورة اسـتثنائية فال بأس باالعتامد عليهم إذا أوجبت شـهادهتم 

سلب الوثوق برأيه يف تلك املسائل.
س ٢٦: هل جيوز البقاء عىل تقليد السيد اخلوئيQ؟
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r جيوز بل جيب عىل من سبق منه تقليده عىل طبق املوازين الرشعية 
البقاء عىل تقليده حتى يتضح من هو أعلم منه مهام طالت املدة.

س ٢٧: ما املقصود بأهل اخلربة؟
r هم الثقات من أهل االختصاص واملعرفة الذين وصلوا إىل درجة 
من العلم تؤهلهم لتمييز االعلم عن طريق املقارنة بني االراء واالسس التي 

تعتمد عليها.
س ٢٨: هل أن الشياع يف إثبات االعلمية حجة يف نفسه وإن مل يوجب 

العلم واالطمئنان، أم أنه يكون حجة إذا أوجب العلم أو االطمئنان؟
r املـراد بالشـياع هـو الشـياع بني أهل اخلـربة مع اسـتناد أخبارهم 
لالطـالع عـىل حـال الرجل وغـريه من االطـراف من طريـق االطالع عىل 
مطالبهـم العلمية وطريقتهم يف االسـتدالل من دون معـارض معتد به ولو 

لكون كثرهتم موجبة لالطمئنان بخطأ املعارض لندرته.
ومثل هذا الشياع يوجب االطمئنان أو العلم باالعلمية.

وإنـام حيتـاج الشـياع حينئذ عنـد عدم عدالـة الشـهود أو عند وجود 
املعارض أما مع عدالتهم وعدم املعارض فتكفي البينة.

وأمـا الشـياع الـذي ال يبتني عىل ما ذكرنـا فال عربة به كالشـياع بني 
العامة املستند لقول اشخاص قليلني بني أهل اخلربة املبتني عىل غري ما سبق 
ولـو لعدم اهتاممهـم بالفحص عن حـال االخريـن أو العتامدهم عىل قول 

غريهم من دون فحص عن حال االطراف بأنفسهم وغري ذلك.
س ٢٩: هل يسـتطيع املكلف أن حيتاط يف بعض املسائل أي يقلد يف 

البعض وحيتاط يف االخر؟ 
r نعم جيوز له ذلك.
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س ٣٠: لو صعب تشخيص االعلم وحترج االحتياط بني املجتهدين 
فهـل حيـق اختيـار املجتهد االسـهل يف فتواه مـا دام له حق االختيـار إذا مل 

يستطيع تشخيص االورع منهم كذلك؟ 
r نعـم حيق له ذلك. لكـن ليحذر من تأثري رغبتـه يف التخفيف عىل 

اختياره، بحيث خيتار املرجوح ويغفل عن املرجحات.
س ٣١: كيف يصبح املرجع زعيًام للحوزة العلمية؟ 

r هذا لقب مستحدث ليس له مصطلح مثبت عند أهل العلم.
وزعامة احلوزة العلمية تكون بأحد أمرين:

االول: زعامتهـا يف الثقافـة احلوزويـة بأن يكون عىل الشـخص مدار 
التدريس يف احلوزة.

الثاين: زعامتها يف إدراة شؤوهنا يف املاليات وغريها من شؤوهنا كدفع 
االرشار عنهـا واحلفـاظ عـىل مكانتهـا وغري ذلـك، وغالبـًا ال يتيرس هذان 

االمران يف شخص واحد، بل يشرتك فيهام أكثر من واحد.
س ٣٢: أحـد املجتهديـن العـدول (رعـاه اهللا) وصف أحـد أركان 
الضالل عند املخالفني بأنه ناصبي فهل جيوز أن نطلق صفة الناصبي عىل أتباع 
ذلك الناصبي ومعتنقي أفكاره وإن مل نرجع لذلك املجتهد العادل بالتقليد؟

r ال يكفي ذلك يف إطالق وصف الناصبي عىل االتباع.
س ٣٣: كثـر احلديـث مـن العلامء حول مسـألة االعلميـة فبعضهم 
يقـول فالن ليـس االعلم وفالن أعلم حتى وصل احلديث بني املكلفني إىل 

اخلصومة فام رأيكم هبذه االحاديث؟
r الـالزم عـىل الـكل التثبـث فيـام يدعيـه. وبعـد التثبـت ال داعـي 

للخصومة، بل كل يعمل حسب ميزانه الرشعي. 
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س ٣٤: هل معرفة أحوال املسـلمني ومشاكلهم يف البلدان املختلفة 
بـام يف ذلك ما جيـب عليهم أن يسـلكوه ازاء واقعهم واملسـتجدات دخيل 
يف تشـخيص أعلميـة االعلم بحيث تدخل يف املوازنـة بني املجتهدين أم ال 

عالقة هلا بذلك؟ 
r ال أثـر لذلـك يف االعلميـة املطلوبـة يف مرجع التقليـد، الن املراد 

باالعلمية فيه االعلمية يف استنباط احلكم الرشعي الكيل.
وأمـا اسـتنباط أحكام الوقائع الشـخصية املختلفـة باختالف الزمان 
والبلـدان املتغـرية تبعـًا للمسـتجدات فيمكن للمقلـد القيام بـه بعد ضبط 
املوضوعـات الكلية لالحكام الكلية التي يأخذهـا من مرجعه، أو الرجوع 

فيها ملرجعه بعد رشح احلالة اخلاصة وحتديدها له.
س ٣٥: ملـاذا يف بعـض الفتاوى يفتي املجتهـدون بـ (االحوط) وال 

حيددون باالستحبايب أو الوجويب كام يذكروهنا يف الفتاوى االخرى؟ 
r قـد يقع ذلـك منهم اعتامدًا عـىل الضوابط التـي يذكروهنا يف أول 

الرسالة لتحديد االحتياط االستحبايب والوجويب.
س ٣٦: إذا تعينت املصلحة االسالمية يف تقليد غري االعلم هل جيوز 
تقليـده وتقديـر املصلحة السـالفة هل هي حكمية يرجع فيهـا إىل الفقيه أم 

موضوعية ترجع إىل املكلف؟ 
r تقليـد االعلـم يبتنـي عىل حجيـة فتـوى االعلم الـورع يف معرفة 
احلكـم الرشعي وعـدم حجية املعارض له ممـن هو دونـه يف العلمية، وهي 
كحجيـة شـهادة العدل يف معرفة املوضوع، وال معنـى الن تقتيض املصلحة 

االسالمية خالف ذلك.
وعىل املؤمنني أعز اهللا تعاىل دعوهتم أن يتمسكوا معتّزين هبذه القضية 
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الرشيفـة ونحوهـا مـن قضاياهـم الرشعيـة املبتنية عـىل ُأصوهلـم الرصينة 
وقواعدهـم املتينـة، التـي قادهتم وسـارت هبم عـىل مرِّ العصور، وشـقت 
هبـم الطريـق يف ظلامت الشـبه والفتـن، واملصاعب واملحن، حتـى وصلوا 
بقـوة حجتهـم، وتناسـق دعوهتم إىل املقام االسـمى، بني الفئـات االخرى 
التي ارتطمت بالشـبهات، وسـقطت يف هّوة التناقضـات، وإياهم وتركها 

والتفريط فيها فيتيهوا يف التائهني ويتحريوا يف املتحريين.
واالوىل هبـم بدًال من ذلك أن ينتبهوا إىل أن املصلحة االسـالمية، بل 
الواجـب االعظم امللقـى عىل عواتقهم، هو التثبت يف تشـخيص صغريات 
هـذه الكربيات الرشيفـة، والتورع يف ذلـك، وإبعادها عن املنافـع الفردية، 
واالهواء الشـخصية، واالخالص هللا تعـاىل يف كل ما يتعلق بذلك، طالبني 
بذلك احلقيقة للحقيقة، أداًء للواجب، وإحرازًا لرباءة الذمة، فإنا حماسبون 
ومسـؤولون أمـام من يعلم خائنة االعني وما ختفـي الصدور ﴿يوم ال يغني 

موًىل عن موًىل شيئًا وال هم ينرصون﴾.
ويف عقيـديت أن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال يضيع حجتـه وال يعرض عن 
هـذه الطائفة التي اختارها لتحمل رسـالته وإبالغ دعوته، وإنام ُيعرض عنا 
ان أعرضنا عن حجته البالغة، ويكلنا إىل أنفسـنا ﴿وإن تتولوا يستبدل قومًا 

غريكم ثم ال يكونوا أمثالكم﴾.
ونسأله سبحانه العصمة والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

س ٣٧: هـل تقليـد الصبي املميز البالغ معتـرب رشعًا بحيث جيوز له 
البقاء عىل تقليد امليت؟

r نعم تقليده معترب يف املقام.
س ٣٨: هـل جيـوز التقليـد يف ُأصول الديـن أو املذهـب، كالعدل، 
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واالمامة، وكوهنا بالنص أو الشورى وغري ذلك، وغريها من اُالصول ولو 
أرشتم إىل الوجه يف ذلك كان تفضًال مشكورًا؟

r الثابت بأدلة جواز التقليد هو جوازه يف االحكام العملية الفرعية، 
أما غريها من االمور االعتقادية فهي عىل نحوين: 

االول: مـا جيب االعتقاد به كاالمامة والالزم حتقق االعتقاد املذكور، 
فإن كان الرجوع للغري موجبًا حلصول االعتقاد أجزأ وإن كان املكلف غري 
معـذور لو حتقق اخلطأ،لتقصريه يف سـبب االعتقـاد وإن مل يوجب االعتقاد 

الحتامل خطأ من رجع إليه مل جيزئ لعدم حتقق الواجب. 
الثـاين: ما ال جيـب االعتقاد به، لكن البد من عـدم القول به إال بعلم 
من باب أن االنسـان مسـؤول عام يقول وال جيوز القول بغري علم كحساب 
القرب ومنكر ونكري وتطاير الكتب فإن حتقق العلم من قول الغري جاز القول 
به، وإن مل يتحقق مل جيز القول به، بعد ما ذكرنا من اختصاص جواز التقليد 

باالحكام العملية.
س ٣٩: هل أن وجوب تقليد االعلم احتياط أو فتوى؟

r ليس احتياطًا وجوبيًا بل فتوى.
س ٤٠: إذا قلـد املكلـف جمتهـدًا وبعد أن مات ذلـك املجتهد عدل 
إىل احلـي فامت أيضـًا فعدل إىل ثالث فامت أيضًا فهل جيب البقاء عىل تقليد 

االول أو االخري أو أنه جيب العدول إىل احلي؟
r جيـب البقاء عىل تقليد امليـت إذا كان أعلم من احلي وإذا عدل إىل 

احلي ومل يكن أعلم وجب الرجوع للميت وإن طالت املدة.
س ٤١: إذا مل يمكـن معرفـة االعلـم فهل جيب عـىل املكلف االخذ 

بأحوط االقوال أو يكفيه أن يقلد أحد املجتهدين عىل التخيري؟
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r جيـب االحتيـاط ومع تعذره أو تعرسه كام هـو الغالب جيب تقليد 
من كان احتامل االعلمية فيه أقوى.

س ٤٢: مـا هـي والية الفقيه. وما هو مقـدار العمل هبا عند الفقهاء 
وما هو منشأ الوالية؟

r فيها تفصيل ال يسعه املقام ولكنا أرشنا إىل موارد وجوب مراجعة 
احلاكم الرشعي يف املوارد التي نرى فيها وجوب مراجعته عند التعرض هلا، 

يف رسالتنا العملية (منهاج الصاحلني).
س ٤٣: هل جيوز التبعيض يف التقليد؟

r ال جيوز التبعيض يف التقليد إال يف فروض نادرة أو غري واقعة.
س ٤٤: هل جيوز البقاء عىل تقليد امليت سنني طويلة إذا مل يظهر من 
هو أعلم منه. وهل االعلمية يف احلي رشط يف العدول من امليت إىل احلي؟
r جيـب البقـاء عىل تقليد امليت إذا مل تثبـت أعلمية أحد االحياء منه 

بوجه رشعي مهام طال الزمان. 
س ٤٥: إذا مل يوجـد أهل خربة خيربوننا عن أعلم املوجودين وليس 
هناك شياع مفيد لالطمئنان إىل من نرجع يف التقليد بعد وفاة املجتهد السابق؟ 
r إذا كان تقليـد السـابق الذي تويف عن ميـزان رشعي وجب البقاء 

عليه ما مل يثبت أعلمية بعض االحياء منه فيقلد.
س ٤٦: إذا كنـت أقلد مرجعًا يقول بسـرت الوجـه واليدين(الكفني) 

وأنا ال أستطيع العمل هبذا احلكم فامذا أفعل؟
r إذا كان يفتي بوجوب سـرت الوجه والكفني وجب االلتزام بفتواه 

وإذا كان حيتاط وجوبًا يف ذلك جيوز الرجوع إىل غريه االعلم فاالعلم.
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س ٤٧: ورد يف املسألة اخلامسة من مسائل التقليد (مع اختالف أهل 
اخلربة تسـقط شـهادهتم) فام هو العمل بالنسـبة للمكلف مـع تعذر العمل 

باالحتياط وعدم تيرس الوصول إىل حتديد االعلم بحجة رشعية؟ 
r جيـب اختيـار من يكـون احتامل االعلميـة فيه أكثر ومع تسـاوي 
االحتامل خيتار االورع ومع عدمه يتخري إن تعذر العمل باالحتياط أو تعرس 

كام هو الغالب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف رسالتنا (منهاج الصاحلني).
س ٤٨: عنـد عدم تيرس معرفة االعلم فهـل يمكن للمكلف العمل 
باالحتياط أو االحتامل أو الظن أو يتخري وهو بعد مل يقلد املجتهد الذي يفتي 
بذلك، أي أنه ما زال يف مرحلة البحث عن املرجع الذي جيب عليه أن يقلده؟
r جيـب عليه الرجـوع إىل كافـة املجتهدين يف هذه املسـألة والعمل 

بأحوط االقوال فيها ومع تعرس االحتياط أو تعذره خيتار أحدهم.
س ٤٩: إذا كنـت أقلـد أحـدًا باالطمئنـان العقيل فعندمـا أرجع إىل 
منطقتـي ويسـألونني عن االعلم هـل أقول هلم عىل من أقلـد أم أتركهم ملا 
تطمئن له قلوهبم وما حكم من ال يسـتطيع منهم معرفة التقليد لكي يأخذ 

بقويل هل يعترب مقلد ملن أقلد؟
r إذا كان أهـل منطقتـك يرجعـون إليـك يف حتديد مرجـع التقليد 
وجـب عليك توجيههم بعد أن تبذل جهدك يف الفحص عن مرجع التقليد 

طبقًا للموازين الرشعية أداًء هلذه االمانة.
س ٥٠: مـاذا تقولون يف قول أحد املراجـع بأن من ال يقلده فجميع 

أعامله باطلة وغري مربئة للذمة؟
r اعجاب االنسان بنفسه ال يكون حجة عىل غريه، ونسأله سبحانه أن 
يعيذنا وإياكم من مضالت الفتن إنه ويل املؤمنني، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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س ٥١: هل جيوز الرجوع إىل أكثر من جمتهد يف املسائل الرشعية؟
r إذا كان املقصـود مـن ذلك التبعيض يف التقليد فهو غري جائز وإذا 

كان املقصود منه االحتياط بني الفتاوى فهو جائز.
س ٥٢: هـل أن واليـة احلاكـم الرشعـي يف مجيـع املـوارد ختتـص 
باالعرف بالترصف أو أن هذا خمتص بالوالية عىل رصف سهم االمام فقط؟
r والية احلاكم يف سائر املوارد مطلقة، وإنام اقترصنا يف سهم االمام
A عـىل القيد املذكور الحتامل والية صاحب احلق الذي هو صاحب يد 
عليه، فيكون أمينًا عليه مسـؤوًال به فال حيق له االسـتعانة بغري االعرف بعد 

احتامل عدم واليته، بل يكون مفرطًا حينئذ.
س ٥٣: أنتـم تعتربون يف مرجع التقليد مرتبة عالية من العدالة فهل 

هذا معترب يف احلاكم الرشعي الذي له والية أو خيتص بمرجع التقليد؟
r خيتص بمرجع التقليد.

س ٥٤: إذا كان تكليـف الشـخص االخـذ بأحـوط القولـني ملقلده 
امليـت وللحـي وكان احلـي لـه قول أحـوط لكنه ال عـىل نحـو الفتوى بل 
االحتياط الوجويب أيسوغ للشخص الرجوع للميت حينئذ أم أنه يرجع إىل 

احلي االدنى علًام من احلي االول؟
r يلزم عليه االحتياط بمراعاة قول امليت.

س ٥٥: يف بعـض مسـائل التقليـد يكـون التكليـف مـع اختـالف 
املجتهدين ومع تساوهيام أو عدم احراز االعلم هو االخذ بأحوط القولني، 

فام هو التكليف عند عدم امكان االحتياط؟ 
r خيتار يف تقليده الحدمها.
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س ٥٦: مؤمـن كان يقلـد السـيد اخلوئيQ وبعد موته شـهد أحد 
االعالم بأعلمية السـيد الكلبايكاينQ حتى عىل السـيد اخلوئيQ فرجع 
للسـيد الكلبايـكاينQواالن يسـأل ما حكمـه هل يبقى عىل تقليد السـيد 
الكلبايكاينQ أم يرجع لتقليد السيد اخلوئيQ علًام أن السيد الكلبايكاين
Q يرى أن االعلمية تثبت بشـهادة عدلني كام جاء يف تعليقته عىل الوسيلة 

يف حني أن هذا الشخص اعتمد عىل عدل واحد؟
r يف فرض انحصار االعلمية بالسيدين املذكورين يتعني البقاء عىل 
تقليد املرحوم السـيد الكلبايكاينQ، النـه متيقن االجزاء، إما النه االعلم 
يف الواقـع، أو حلكـم االعلم بجواز تقليـده، لرجوع فتوى املرحوم السـيد 
اخلوئـيQ باالجتـزاء يف االعلمية بشـهادة العدل الواحـد إىل جواز تقليد 

السيد الكلبايكاينQ وإن مل يكن هو االعلم يف الواقع.
نعـم البـد من عدم معارضة شـهادة العدل الواحـد بأعلمية املرحوم 
 ،Qبشـهادة أخرى باعلمية املرحوم السـيد اخلوئي Qالسـيد الكلبايكاين

وإال سقطت الشهادتان، وتعني حل املسألة بوجه آخر.
س ٥٧: هل تكفي شهادة املجتهد لنفسه باالعلمية حجة عىل ثبوهتا 
ومـا قولكـم بعدد من املجتهديـن إن قالوا بذلك وهـل أن إثبات االعلمية 

كإثبات االجتهاد؟
r ال تكفي شـهادة املجتهد لنفسـه باالعلمية يف إثباهتا وإنام يرجع يف 

ذلك إىل الثقات من أهل اخلربة.
س ٥٨: متـى وجب التقليد عىل املسـلمني وهل كانـوا يقلدون أيام 
 Gخاصة أولئك الذين كانـوا بعيدين عن بلدان االئمة Gاملعصومـني

وال يمكنهم الوصول إليهم السباب مل تتوفر هلم كام يف وقتنا احلارض؟ 
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r ورد يف روايات كثرية عن االئمة املعصومنيG ارجاع شيعتهم 
إىل بعـض رواهتـم مما يعنـي أن عملية رجـوع عامة النـاس إىل العلامء ذات 

جذور يف تاريخ التشيع.
س ٥٩: لقد تضاربت أقوال أهل اخلربة يف الوقت احلارض كام تعلمون 
يف تشـخيص االعلمية، فام حكم املكلـف املبتدئ الذي يريد التقليد االن؟ 
r جيـب االحتيـاط بني أقوال مـن اجتمعت فيهم رشائـط التقليد يف 
مفروض السـؤال ومع تعذره وتعرسه ـ كام هو الغالب ـ فالالزم اختيار من 
يرجـح احتامل أعلميته عىل غريه ومع تسـاوهيم يف ذلك خيتار االورع منهم 

ومع تساوهيم يف ذلك خيتار أحدهم ويقلده.
هـذا يف املقلـد االبتدائي، وأما مـن كان مقلدًا بوجـه صحيح مرجعًا 
سـابقًا فالـالزم عليـه البقاء عـىل تقليده حتـى يثبت عنده بوجـه رشعي أن 

بعض االحياء أعلم من االول فيعدل إليه حينئذ.
س ٦٠: ما املقصود ( باجلاهل املقرص ) و( اجلاهل القارص ) وما هو 

االثر الرشعي لكل منهام؟ 
r املقصود باجلاهل القارص من ال يسـعه التعلم واخلروج من اجلهل 
ويعذر يف جهله وال حياسب عليه واملقصود باجلاهل املقرص من يمكنه التعلم 
وال يبذل جهده يف معرفة احلكم الرشعي وحياسب عىل جهله لو وقع يف خمالفة 
احلكم الرشعي، ومها خيتلفان يف استحقاق العقاب مع اخلطأ يف العمل وعدمه.
س ٦١: هـل يكفـي يف حتقيـق التقليـد أخـذ الرسـالة مـن املجتهـد 

وااللتزام بالعمل بمسائلها دون التطبيق يف جمال السلوك والعمل؟ 
r التقليـد هـو الرجـوع للمجتهد والعمـل عىل طبق فتـاواه ولو يف 

مسألة واحدة وال يكفي جمرد اقتناء الرسالة العملية.
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س ٦٢: مـا املـراد بالعدالـة يف نظر سـامحتكم وهل ختتلـف العدالة 
املأخوذة يف مرجع التقليد عنها يف إمام اجلامعة؟ 

r نعم ختتلف العدالة املعتربة يف مرجع التقليد عن العدالة املعتربة يف 
إمام اجلامعة حيث يشـرتط يف املرجـع أن يكون عىل درجة عالية من التقوى 
متنعـه مـن الوقوع يف احلـرام عادة وإذا وقـع يف املعصية ولو نـادراً أرسع إىل 
التوبة بينام يشرتط يف إمام اجلامعة أن يتجنب الكبائر وال تصدر منه الصغائر 

بارصار واستخفاف.
س ٦٣: لو قال الفقيه أن فالنًا ثقتي فهل أن كالمه حجة عىل مقلديه، 

بمعنى تنزيه ذلك الشخص والوثوق به؟ 
r ليس كالمه حجة عليهم إال إذا أوجب الوثوق هلم.

س ٦٤: لو مل حيرز املكلف االعلم بني املراجع، هل جيوز له تقليد من 
تتطابق فتاواه مع رغباته كأن جيوز لعب الشطرنج أو حلق اللحية؟ 

r إذا مل حيـرز االعلـم تعني الرجـوع للمرجحات االخـر، كاحتامل 
االعلميـة واالورعيـة عـىل مـا هـو مذكـور يف رسـالتنا العمليـة، ومع فقد 

املرجحات وصعوبة االحتياط يتعني التخيري.
وحينئـذ إنام جيوز تقليد الشـخص املذكور إذا مل خيـرج عن الضوابط 

املتقدمة.
س ٦٥: ما هي طرق تشـخيص االعلم علًام أن أهل اخلربة هم أدنى 
مستوى منه وأهنم غري مطلعني عىل احلكم الرشعي يف مقام الثبوت، واحلكم 
الواقعي، والذي يستطيع حتديد االعلم هو القادر عىل معرفة تطابق احلكم 

الظاهري مع احلكم الواقعي.
فهل أن اسلوب التدريس، وطريقة التفهيم، واالجابة الرسيعة كافية 
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للتشخيص أم أن هناك أسباب أخرى تقع يف طريق التشخيص؟ 
r هذه االمور ليسـت مناطًا لالعلمية، كام أن تطابق احلكم الواقعي 
والظاهـري ليـس مناطًا هلـا أيضًا، بل املنـاط هلا كون الشـخص أجود فهًام 
للنصوص، واقـدر وأكفأ عىل اجلمع بينها بالنحو العريف، وأمتن يف قواعده 
االصوليـة، وأشـمل نظـرًا ومالحظة للقرائـن احلالية واملرتكـزات العرفية 
واملترشعية. وذلك أمر يدركه أهل اخلربة عند احتكاكهم بأطراف التفاضل 

ونظرهم يف مطالبه العملية.
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كتاب الطهارة
طهارة املاء ونجاسته

س ٦٦: مـاء احلنفية (ماء االنابيب املتعارفـة اليوم) هل جتري عليها 
أحكام املاء اجلاري أو الكر يف التطهري؟ 

r ال فرق عندنا بني أحكام املاء اجلاري والكر، ويسقط التعدد يف اجلميع.
س ٦٧: هـل جيـوز االغتسـال مـن اجلنابـة أو غريها مـن االحداث 
الكـربى بـامء سـقطت عليه قطرات من ماء آخر سـبق اسـتعامله يف غسـل 
اجلنابة أو غريه من االغسـال الواجبة وهل يتغري احلكم فيام لو حدث ذلك 
يف أثناء الغسـل الواحد بحيث سقطت القطرات أثناء االغتسال عىل االناء 

الذي يغرتف منه املاء لذلك الغسل نفسه؟ 
r نعم جيوز االغتسال يف الصورتني.

س ٦٨: هل يشرتط يف التطهري باملاء املعتصم وغري املعتصم عدم تغريه 
أثناء االستعامل وهل خيتلف احلكم فيام إذا تغري بأوصاف النجس أو املتنجس 
وفيـام إذا تغري يف الغسـلة التـي تتعقبها الطهارة والتـي ال تتعقبها الطهارة؟ 
r إذا كان التغري موجبًا لصريورة املاء مضافًا وخروجه عن االطالق 
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كان مانعـًا من التطهري به. بـل االحوط وجوبًا ذلك فيام إذا كان التغري بعني 
النجاسة، وحينئذ يلزم استمرار جريان املاء حتى يذهب التغري.

أحكام اخللوة
س ٦٩: شخص له أم عجوز ومريضة إىل حد بحيث فقدت السيطرة 
عىل مدفوعاهتا من البول والغائط، وقد ال يوجد من النساء من يقوم بتنظيفها 
وإذا ما اضطر إىل تنظيفها وإزالة النجاسـات والروائح الكرهية عنها، فهل 
جيوز له ذلك وإن اسـتوجب النظر إىل عورتيها أو ملسـهام من قبله إذا تعذر 

التطهري بغري ذلك؟ 
r ال بـأس بـام تقتضيه الـرضورة. نعم إذا أمكن دفـع اللمس بلبس 
الكفوف أو االستعانة باخلرق وجب. وإذا اضطر للنظر فال يكن نظراً بتمعن.

االستنجاء
س ٧٠: لـو فقد املـاء وكانت وظيفة املكلف هـي التيمم فكيف يتم 
االستنجاء مع احتامل إصابة يشء من النجاسة لثوب االنسان وبدنه بسبب 

فقدان املاء وعدم االستنجاء به؟ 
r يسـتنجي مـن الغائط بالتمسـح باالحجـار أو اخلـرق أو نحوها 
ويطهـر بذلـك املوضع أمـا البول فـال يطهر إال باملـاء، ومـع عدمه وضيق 
الوقـت فإنـه يتنشـف بـأي يشء كان لئال ترسي النجاسـة باملالقـاة ويبقى 

املوضع نجسًا ويصيل حينئذ لالضطرار.
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أجزاء الوضوء
س ٧١: هل جيب إزالة الوشم املثبت عىل اجلسم إذا كان بلفظ اجلاللة؟

r جيوز نقشه وال جيب إزالته.
س ٧٢: هل يرض وجود املاء الكثري أو العرق عىل االعضاء أثناء الوضوء؟
r ال يـرض ذلـك إال أن يكون عىل أعضاء املسـح ويكـون بنحو من 

الكثرة بحيث خيتلط ببلل املاسح، بحيث يكون هبام معًا.
س ٧٣: مـا حكم من غسـل وجهه أو يده اليمنـى أو اليرسى ثالث 

مرات سهوًا؟
r إذا كان املقصـود مـن الغسـل ثـالث مرات هو االغـرتاف ثالث 

مرات من دون استيعاب للعضو املغسول يف كل غرفة فالوضوء صحيح.
وأما إذا كان املقصود من ذلك غسل العضو ثالث غسالت مستوعبة، 
فالوضوء باطل يف فرض غسـل اليرسى ثالث مرات سـهوًا دون غريه من 

الفروض.

رشوط الوضوء
س ٧٤: هـل جيـوز الوضـوء أو الغسـل يف مـاء كثـري قد تغـري بلون 
الكربيت أو طعمه ويسـمى مـاء كربيت علًام أن هذا املـاء جاري يف منطقة 

البادوش يف املوصل؟ 
r ال بأس بالوضوء والغسل به ما دام يصدق عليه أنه ماء.

س ٧٥: ما حكم املاء املرتشح من االغسال الواجبة عىل إناء ماء أو غريه؟ 
r املاء املذكور طاهر ال ينجس ما وقع عليه. إال أنه إذا سـقطت منه 
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قطرات عىل ماء آخر أمكن االغتسـال والوضوء بذلك املاء،وإذا وقع كثري 
منه عىل املاء االخر مل يصح الوضوء والغسل به.

س ٧٦: مقطوع اليدين هل تسقط عنه الطهارة سواء كانت ترابية أم 
مائية وعىل فرض وجوب الطهارة املائية فهل جيب عليه غسل الوجه فقط؟ 
r البـد مـن غسـل الوجه واالحـوط وجوبًا أن يغسـل مـا بقي من 
العضـد مضافـًا إىل وجهـه فـإن أمكنه أن يبارش ذلك بنفسـه ولـو بأن يضع 
العضو املغسـول حتت احلنفية وجب عليه ذلك وإن تعذر ذلك وجب عليه 

تكليف غريه بذلك، ويمسح ذلك الغري له عىل رأسه ورجليه.
س ٧٧: عند مسح الرأس يف الوضوء هل يكفي املسح عىل ظاهر الشعر 
أم جيب ادخال االصابع بني خصالت الشعر ثم املسح من االعىل إىل االسفل؟ 
r يكفي املسـح عىل الشـعر إذا مل يكن موضع املسـح طويًال بحيث 
لو مده خلرج عن مقدم الرأس. كام ال جيب املسـح من االعىل لالسـفل، بل 

يكفي املسح كيف اتفق.
س ٧٨: مـن مل ُيَتمّم غسـل الوجه أو اليد اليمنـى أو اليد اليرسى يف 

الغسلة الواجبة وأمتها يف املستحبة عمدًا هل حيكم بصحة وضوءه؟ 
r نعم يصح وضوءه.

س ٧٩: هل جيوز مسح الرأس باليد اليرسى؟ 
r االحوط وجوبًا عدم املسح باليد اليرسى مع إمكان املسح باليمنى.
س ٨٠: رجل معوق قطعت إحدى رجليه من الساق هل جيب عليه 

مسح ما بقي من رجله املقطوعة وماذا جيب عليه يف الغسل؟ 
r ال جيب عليه مسـح ما بقي من رجله وأما يف الغسـل فيجب عليه 

غسل بدنه مجيعًا بام يف ذلك ما بقي من رجله.
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س ٨١: مـا حكـم اجلرم الـذي يرى بعـد انتهاء الصـالة عىل أجزاء 
الوضوء ودون علم مسبق بوجوده؟ 

r إذا احتمل أنه مل يكن موجوداً أثناء الوضوء أو احتمل وصول املاء 
من خالله إىل البرشة لكثرة صب املاء مثًال صح الوضوء، وإن علم بوجوده 
أثناء الوضوء ومنعه من وصول املاء للبرشة وجب إعادة الوضوء والصالة.
س ٨٢: ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى (بامليش) بالنسبة للمرأة؟ 

r جيوز الصبغ املذكور وليس هو حمرمًا وال مبطًال للوضوء.
س ٨٣: هـل يعترب الوشـم املتعارف عند بعض الناس بالرسـم عىل 

بعض أعضاء اجلسم حاجبًا يمنع صحة الوضوء أو الغسل أو التيمم؟ 
r إذا أصبح جزءاً من لون البرشة فال يكون حاجبًا.

س ٨٤: هـل يـرض وجود بعـض قطرات املاء عىل الرجلني واملسـح 
عليهام سواء كانت من ماء الوضوء أو من غريه؟ 

r إذا حتقق مسمى املسح فيام تبقى من الرجل جافًا صح الوضوء.
س ٨٥: ما املقصود باالستدامة احلكمية واالستدامة احلقيقية؟ 

r املقصـود مـن االسـتدامة احلقيقيـة االلتفـات التفصيـيل إىل النيـة 
واملقصـود مـن االسـتدامة احلكميـة اسـتمرار النيـة إمجاًال بحيث لو سـئل 

املكلف عن عمله الجاب عنه وعن غايته التي دعته إليه تفصيًال.

غايات الوضوء
س ٨٦: ما حكم االسـامء املشـاهبة السـامء االنبياء واالئمةG من 

حيث جواز املس بدون طهارة؟ 
r مس أسـامء االنبياء واالئمة جائز للمحدث بحسـب فتوانا فضًال 
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عام يشاهبها.
س ٨٧: هل جيب عىل من يريد أن يكتب آية قرآنية أن يكون عىل وضوء؟ 
r ال جيـب ذلـك إال أن تتوقـف الكتابة عىل املـس فاالحوط وجوبًا 

حينئذ الوضوء.
س ٨٨: هـل جيوز مس لفظ اجلاللة بـدون وضوء إذا كانت مكتوبة 

بغري العربية؟ 
r االحوط وجوبًا عدم مسه.

سبب اجلنابة
يف  ص٧٤  ط٢٩  ج١   Qاخلوئـي االمـام  منهـاج  يف  ورد   :٨٩ س 
املسـألة(١٧٨): (وإذا أدخل الرجل باخلنثى وتلـك اخلنثى باالنثى......) 
فهل أن إدخال الرجل هنا يف قبل اخلنثى أم يف دبرها، وهل أن إدخال تلك 
اخلنثـى باالنثى يكون مقارنـًا ومتزامنًا مع إدخال الرجـل بتلك اخلنثى، أم 

بعد الفاصل؟ 
r ال فـرق بني القبل والدبر يف مفروض املسـألة. كـام أن املراد حتقق 
االدخالني من دون ختلل الغسـل، فإن اخلنثى يف الفرض جيب عليها الغسل 
مع اجلمع بني االمرين وال جيب عليه الغسـل لكل منهام بانفراده عند السيد 

.Qاملرحوم
س ٩٠: هل أن املرأة خيرج منها مني سواء عند املجامعة أو غري املجامعة؟ 
r نعـم قد خيـرج منها املني عند املجامعة وبدوهنـا وذلك يكون عند 
بلوغ الشـهوة الـذروة واالحوط وجوبًا ترتيـب آثار اجلنابـة عليه، وال يتم 

االحتياط إال باجلمع بني الوضوء والغسل.
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أحكام اجلنابة
س ٩١: شـخص جمنـب أو امرأة نجسـة هل جيوز هلام قـراءة القرآن 

شفهيًا أي دون مس املصحف؟ 
r يكره للحائض واجلنب قراءة القرآن مطلقًا وحيرم عليهام قراءة آية 

السجدة من سور العزائم.
س ٩٢: غسل اجلنابة من احلرام هل جيزي عن الوضوء أم هو بحاجة 

إىل ضمه إليه؟ 
r نعم جيزي عن الوضوء.

س ٩٣: شـخص أجنـب قبـل صـالة الصبح وأفـاق مـن نومه قبل 
رشوق الشمس بوقت ال يسعه فيها أن يغتسل ويصيل. فام هو احلكم؟ 

r االحـوط اسـتحبابًا له التيمم والصالة ولكـن جيب عليه قضاؤها 
بعد الغسل.

كيفية غسل اجلنابة
س ٩٤: يف غسل اجلنابة، هل جيب عىل املؤمن أن يتجنب إدخال يده يف 
االناء املستعمل للغسل أي أن حيمل االناء من اخلارج دون إدخال يده فيه؟ 
r إذا كانت يده طاهرة كان إدخاهلا االناء قبل غسلها مرتني مكروهًا، 
بمعنى أنه إذا أدخلها كره له استعامل املاء من دون أن ينجس املاء أو حيرم استعامله.

أحكام غسل اجلنابة
س ٩٥: ذكرتم يف جواب أحدى االسـتفتاءات أنه يف غسـل اجلنابة 
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إذا غسـل بعض الرأس مقدمًا عىل بعض البدن أو مقارنًا له صح الغسـل، 
وهـل يعني هـذا أنه إذا كان اكامل غسـل الرأس بعد اكامل غسـل البدن أو 

مقارنًا له فالغسل صحيح؟ 
r نعم هو صحيح حتى مع ذلك.

س ٩٦: إذا سـقط من ماء غسـل الوجه قطرات عىل اليد أثناء غسله 
هل يقدح يف صحة الغسل؟ 
r ال يقدح يف صحته.

غسل احليض وسببه
س ٩٧: مـا حكم الدم الذي تراه املرأة يف بداية دورهتا والذي يكون 
بلون دم االسـتحاضة ما حكم الصالة به وصيام ذلك اليوم إذا سـقط الدم 

قبل االفطار بدقائق؟ 
r يعتـرب الدم املذكور من دم احليض، ويبطل صوم اليوم املذكور إذا 

نزل الدم قبل مغيب الشمس ال قبل االفطار.
س ٩٨: املرأة التي تتناول الدواء املانع من نزول دم احليض قد ينزل 
منها دم متقطع يف موعد دورهتا من دون أن يكون بصفات احليض علًام أهنا 
لـو تركـت الدواء املذكور نزل دم احليض بعـد ثالثة أيام من تركه فام حكم 

الدم املتقطع املذكور؟ 
r الـدم املتقطـع املذكورإن تم به مع غـريه ثالثة أيام يف ضمن عرشة 

فهو حيض وإال فهو استحاضة.
س ٩٩: املـرأة التـي تضـع مانع احلمل الذي يسـبب النـزف يف غري 
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عادهتا ما حكمه من حيث الصالة والغسل كذلك؟ 
r إذا كان بـني نـزول الـدم املذكور وانتهاء عادهتـا عرشة أيام فأكثر 
فالـالزم عليهـا البناء عىل كونه دم حيض مع اجتـامع بقية رشوطه وإن كان 

أقل من عرشة فتبني عىل أنه استحاضة وجتري عليه أحكامها.
أحكام احليض

س ١٠٠: ذكرتم يف رسالتكم العملية (منهاج الصاحلني) أن احلائض 
إذا طهـرت بعـد خروج الوقت الفضييل للصالة مل جيـب عليها أداؤها وإن 
بقـي الوقـت االدنى. ثم مثلتم لـه بصالة الظهر  فهل جيـري هذا احلكم يف 
صلـوات العرص والعشـاء والصبح لو طهرت احلائض بعـد خروج وقتها 

الفضييل علًام بأنكم ذكرتم هلذه الصلوات وقت فضييل كذلك؟
r الظاهر عدم جريانه، وإن كانت العبارة قد توهم اجلريان.

أحكام االستحاضة
نـوع  تفحـص  فكيـف  القطـن  جتـد  مل  إذا  املسـتحاضة   :١٠١ س 
اسـتحاضتها (قليلة أم متوسـطة) وهل يمكنها أن تستعمل خرقة نظيفة أو 

قطعة من النسيج املسمى(كلينكس) لغرض معرفة نوع استحاضتها؟ 
r جيزهيا كل ما يكون كالقطن يف نفوذ الدم فيه، كالشاش املستعمل 
لربـط اجلـروح يف املستشـفيات. ولعـل مثلـه املناديـل الورقيـة املعروفـة 

بالكلينكس إذا كانت من النوع اجليد غري السميك.
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مقدمات املوت ولواحقه
س ١٠٢: من ويل أمر امليت املعترب إذنه؟ 

r الورثة هم أولياء امليت يف جتهيزه ودفنه.
س ١٠٣: يويص البعض بنقل جثامنه إىل املشـاهد املرشفة عند موته، 
وعندمـا يعرفون ذلك يف املستشـفى يقطعون بعض أحشـائه الداخلية بعد 
موته ليمكن املحافظة عىل اجلسـد فرتة أطول، فهل جيوز للويل السـامح هلم 
بذلك وما احلكم فيام لو يمتنع املسؤولون يف بلد من نقل اجلثامن إذا مل تقطع 

احشاؤه فيلزم من عدم السامح بذلك خمالفة الوصية؟ 
r ال جيوز قطع االحشاء وجيب عىل الويص منعهم من ذلك حتى لو 
استلزم عدم تنفيذ الوصية، لعدم نفوذ الوصية إذا توقف تنفيذها عىل احلرام.

تغسيل امليت
س ١٠٤: إذا كان الشـخص متصدي لتغسـيل املوتى إال أنه يقع يف 
أخطاء بالنسبة للتغسيل أو الصالة عىل ذلك امليت. وقد تم تنبيهه إىل ذلك 
أكثـر من مرة إال أنه يعود فيقع يف اخلطأ من جديدعلًامبأنه(سـيد هاشـمي) 

واملجتمع الذي يعيش فيه ال يعتمد إال عىل هذا الشخص ما هو رأيكم؟ 
r مـع العلم بخطئه جيب القيام بالغسـل والصالة معـه وتنبيهه عىل 

اخلطأ وتصحيح عمله ومع الشك ال جيب الفحص.
س ١٠٥: هنـاك بعـض احلاالت للميت فاملصـدوم الذي ينزف منه 
الـدم بكثـرة ومل حيصـل التوقف فهل جيوز وضع رأسـه يف كيـس أو وضع 
اجلـص والنـورة عىل املوضع ليحفظ عن عدم النزف ويغسـل باجلبرية فإذا 
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كان ال يصح غسله باجلبرية فام هو التكليف مع عدم توقف الدم؟ 
r إذا أمكن االنتظار حتى ينقطع النزيف تعني وإال فإن أمكن تغسيله 
مع النزف ولو بتغسـيله يف الكر، أو غسل موضع النزف مع إزالة الدم عنه، 
ثـم تركه ينزف حتى يتم غسـل باقي البدن، وجـب، وإال وجب اجلمع بني 

الغسل اجلبريي والتيمم احتياطًا.
س ١٠٦: يف حالة تغسـيل امليت بـامء القراح نزف منه الدم هل يعيد 

مجيع االغسال أم فقط إعادة غسله بامء القراح؟ 
r إذا كان النـزف بعد إكامل التغسـيل يف أي من االغسـال الثالثة مل 

يبطل الغسل، بل جيب إزالة النجاسة ال غري.
س ١٠٧: هل جيب املواالة يف غسل امليت؟ 

r ال جتب.
س ١٠٨: رجـل مدمـن عـىل اخلمر ال يعـرف ليله من هناره فاسـق 
وعايص طيلة حياته فامت. السـؤال عن الشخص الذي يغسل ويصيل عىل 

هذا امليت هل يثاب ويؤجر أم ال؟ 
r نعم، بل هو الواجب وجوبًا كفائيًا عىل مجيع املسـلمني فإذا قام به 
أحدهم سـقط عن االخرين. نعم إذا كان عمله هذا ناشـئًا من عدم اعتقاده 

بحرمة اخلمر كان كفرًا يسقط حرمته.

التكفني
س ١٠٩: يف كتـاب العـروة الوثقـى اليـة اهللا العظمى السـيد حممد 
كاظـم الطباطبائـي اليزديQ ويف فصل مسـتحبات الكفن نقـرأ ما نصه: 
(ويستحب أيضًا أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهام أمري املؤمننيAعىل 
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كفن سلامنSومها:
وفدت عىل الكريم بغري زاد        من احلسنات والقلب السليم
ومحـل الـزاد أقبـح كل يشء        إذا كان الوفـود عـىل الكريم

فهل أن نسبة هذين البيتني إىل أمري املؤمننيAنسبة صحيحة وثابتة 
أم أن النسبة واردة بحديث ضعيف فإذا كانت النسبة صحيحة فكيف يكون 
محل الزاد أقبح كل يشء وقد قال تعاىل : ﴿وتزودوا فإن خري الزاد التقوى﴾ 

واهللا عز وجل ال يأمر بالقبيح؟ 
r مل يثبت نسبة البيتني المري املؤمننيA وإنام يستحب كتابة البيتني 
برجاء املطلوبية عىل ما ينبه له الفقهاء يف رسائلهم العملية يف كثري من املستحبات.
واملراد بالبيت جمرد التملق له تعاىل والتأكيد عىل رمحته وعفوه استعطافًا 
وتذلًال، وإال فال إشكال يف أن سلامنK ممن محل الزاد واستكثر من احلسنات.

س ١١٠: هل جيوز التكفني بكفن قد كتب عليه القرآن؟ 
r نعم جيوز.

الصالة عىل امليت
س ١١١: شخص فقد وبعد مدة طويلة عثر عىل جسده حتت الرتاب 
فبقي من اجلسد اهليكل العظمي، هل جتب الصالة عليه وهل يستحب تلقينه؟ 
r جيب إجراء واجبات التجهيز من الغسل أوالتيمم ثم التكفني والصالة 
والدفن.ويسـتحب إجراء مـا يمكن إجراؤه من املسـتحبات ومنها التلقني.
س ١١٢: ما حكم السـقط من حيث التكفني والتغسـيل والتحنيط 

والدفن؟ 
r احلكـم مذكور بتفصيـل يف منهاج الصاحلني واالحـكام الفقهية. 
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ويف الثاين (ص ٥٨) العبارة التالية:
 «ال ترشع الصالة عىل السقط. لكن إذا كملت خلقته ومتت أعضاؤه 
غسـل وكفن وحنط ودفن [وكذا إذا متت له أربعة أشـهر وإن مل تتم خلقته] 
وفيام عدا ذلك جيب دفنه [بعد لفه بخرقة] وال يغسل وال حينط». وال يتضح 

لنا املوجب للسؤال بعد ذلك.
س ١١٣: ماذا ينبغي للمؤمنني إذا مات شـخص بانتحار أو بسـبب 
اسـتعامل مواد خمدرة وغريها مما أدى به إىل املوت. أو كان معروفًا بالفسـق 
والفجور سواء كان متجاهرًا باملعصية أو غري متجاهر لكنه معروف بني أوساط 
املنطقة. هل حيرضون جنازته وحضور فاحتته. وماذا بالنسبة إىل أهله خاصة؟ 
r جيوز حضور جنازته وتشييعه ونحو ذلك ما مل يكن يف ذلك تشجيعًا 
عـىل احلرام أو يف تركه هنيًا عن املنكر، فيجـب االقتصار عىل أدنى الواجب 
وهـو لـوازم التجهيـز الرشعية مـن التغسـيل والتكفني والصـالة والدفن.
س ١١٤: هل جيب الدعاء باملغفرة يف التكبرية الرابعة يف الصالة عىل 

الطفل امليت البالغ ست سنوات؟ 
r ال جيب الدعاء حينئذ للميت وإنام يكفي الدعاء البويه.

الدفن
س ١١٥: إذا مر عىل امليت أيام وتغريت رائحة بدنه وحترج املؤمنون 
من تغسيله وحتى تيممه،فهل جيوز دفنه من دون غسل، وإذا وجب غسله، 

فهل يثبت وجوب غسله عىل شخص معني؟ 
r جيب تغسـيله مع عدم ترضر جسـده به، وال جيـوز تركه مع ذلك 
إال أن يلـزم احلـرج من حتمل رائحته، بحيث ال يوجـد من يقدم عىل ذلك، 
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وحينئـذ ييمـم، إال مـع التعذر بالوجه املتقـدم أيضًا فيدفن بال تغسـيل وال 
تيمم. إال أن فرض إمكان دفنه وعدم إمكان تيممه لعله فرض غري واقع.

س ١١٦: لو تويف رجل مؤمن يف بالد الغرب وال يمكن نقله إىل بالد 
املسلمني ليدفن يف مقابر خاصة باملسلمني فهل جيوز دفنه يف مقابر الكفار؟ 

r نعم جيوز يف الفرض املذكور.
س ١١٧: هـل جيوز نقـل امليت من قرب إىل قرب آخر لغرض أنه يكون 

بالقرب من والديه واملكانات يف النجف االرشف؟ 
r جيـوز نقـل امليـت إذا كان ذلك ملصلحـة امليت كالنقـل إىل البقاع 
املرشفة أو نقله ملقربة عائلته تعزيزاً له أو سببًا لذكره بام ينفعه من قراءة القرآن 
أو االستغفار. نعم جيب انتظار جفافه والتكتم بذلك مهام أمكن جتنبًا هلتكه.

س ١١٨: ما حكم زرع القرب املسبل؟ 
r ال بأس بالزرع إال أن يرض بامليت.

س ١١٩: وزرع القرب غري املسبل؟ 
r احلال فيه كام سبق.

س ١٢٠: ما املدة يف رش القرب؟ 
r يستحب تكراره أربعني يومًا. بل أربعني شهرًا.

س ١٢١: هل جيوز دفن مشكوك احلال يف مقابر املسلمني؟ 
r نعـم جيـوز دفنـه إال أن يكون حمكومـًا بأنه كافر، كامليـت يف البلد 

الكافر فيحرم دفنه حينئذ إذا كان تكريًام له.
س ١٢٢: يف بالد الغرب ال توجد مقربة للمسـلمني فهل جيوز دفن 

امليت املؤمن إذا مات هناك وكان نقله حرجيًا؟ 



(٤٠)

r نعم جيوز.
س ١٢٣: ما هو احلكم لو مل يكن النقل حرجيًا؟ 

r جيوز الدفن إال أن يكون توهينًا للميت.

غسل مس امليت
س ١٢٤: ما هو حكم ملس مالبس امليت التي تغسل بعد وفاته والتي 
يبقى فيها يشء من الدم أو احيانًا يشء من بقايا جسده، هل يستوجب عىل 

الشخص الذي غسل املالبس غسل مس امليت؟ 
r ال جيب غسل املس بمالمسة مالبس امليت.

س ١٢٥: كم هي الفرتة الزمنية بني وفاة االنسان(أي خروج روحه 
من جسـده) وبني برودة جسـمه بحيث إذا مسـه انسـان آخـر وجب عليه 
غسل مس امليت، هل هي ربع ساعة أو نصف ساعة تقريبًا، أو أكثر أو أقل 

وهل هي متساوية يف مجيع البرش؟ 
r ليس له حد معلوم، بل هو خيتلف باختالف االشخاص واالزمنة.
س ١٢٦: إذا غسل امليت قبل أن يربد فهل عىل املغسل غسل مس امليت؟ 
r ال جيب عليه الغسـل إذا فرغ من تغسـيله قبل برده ومل يمسـه بعد 

التغسيل والربد، وبدون ذلك جيب الغسل.

االغسال املستحبة
س ١٢٧: هـل يـرشع االغتسـال للطهـارة فقـط وهـل االغتسـال 
مسـتحب يف نفسـه ولو بدون مناسـبة يوم اجلمعة أو إحرام أو صالة معينة 
وهل هو كالوضوء يستحب لنفسه وهل مثل هذا الغسل يغني عن الوضوء 



(٤١)

وكيف استطيع أن اغتسل يف أي وقت؟ 
r ال يرشع الغسل املذكور وبذلك يتضح اجلواب عن باقي الفروع.
س ١٢٨: مـن تعمد ترك غسـل اجلمعة يومها دون أي عذر،فهل يف 
قضاءه له يوم السـبت ثواب وهل جيـزي عن الوضوء وهل القضاء خيتص 

بنهار السبت فقط أم يعم ليلة السبت وهناره؟ 
r نعـم جيـوز له القضاء يوم السـبت هنـارًا دون الليـل، ويثاب عىل 

ذلك، إال أن ثواب االتيان به يوم اجلمعة أتم.

مسوغات التيمم
س ١٢٩: احلياء هل يعترب مسوغًا للتيمم؟ 

r ال يعترب احلياء مسوغًا. وال حيسن احلياء من احلالل.
س ١٣٠: إذا حـل االنسـان ضيفًا عنـد االخرين وأجنـب وحياًء مل 

يطلب املاء عمدًا هل تيممه صحيح باعتبار أنه يف حرج اجتامعي؟ 
r ال يصح تيممه وجيب عليه إعادة الصالة.

ما يتيمم به
س ١٣١: إذا كانت االشـياء التي يصـح هبا التيمم كالرتاب وغريها 

الصقة عىل احلائط فهل يصح التيمم هبا؟ 
r نعم يصح.

س ١٣٢: مؤمن قام بطحن جمموعة من (الرتب) احلسينية املستعملة 
يف الصـالة ثم احتفظ بالـرتاب الناتج من الطحن يف صنـدوق مغلق بعيدًا 



(٤٢)

عن ضوء الشـمس لغرض اسـتعامل ذلـك الرتاب يف التيمـم عند احلاجة، 
فهل عمله هذا صحيح وهل يصح التيمم به؟ 

r نعم يصح عمله ويصح له التيمم بالرتاب املذكور.
س ١٣٣: ما هو حكم فاقد الطهور الذي ال جيد ماء أو تراب يتوضأ 

أو يتيمم به للصالة؟ 
r ال جيب عليه أداء الصالة وال قضاؤها وإن كان االحوط استحبابًا 

له االداء بدون طهارة والقضاء مع الطهارة.

عدد النجاسات
س١٣٤:ما حكم االكل والرشب مع الصابئة حرام أم ال وكذلك املسيحي 
واليهـودي والناصبي فام حكم كل منهم مع العلم أنه مالزم دائًام للمسـلم؟ 
r املسـيحي واليهـودي طاهـران أمـا الصابئـي فاالحـوط وجوبـًا 
االجتنـاب عنـه وأمـا الناصبـي فـإذا كان نصبه وعداوتـه راجعـًا إىل إنكار 

الرضوري فاالحوط وجوبًا االجتناب عنه وإال فهو طاهر.
س ١٣٥: أنتـم تفتـون بطهـارة الكتايب فهل نحكـم بطهارته قبل أن 

يطهر يديه أم أهنا تكون طاهرة بعد ذلك؟ 
r نعم نحكم بطهارته قبل تطهريه ليديه نعم يكره مبارشته ومساورته 

قبل التطهري.
س ١٣٦: ما حكم الصابئة؟ 

r االحوط وجوبًا نجاستهم، لعدم وضوح حال دينهم.
س ١٣٧: هل الصابئة من أهل الكتاب أم ال؟ 



(٤٣)

r الصابئـة مل يثبـت أهنم مـن أهل الكتاب، وعـىل كل حال الطهارة 
وجواز النكاح ختتص باليهود والنصارى واملجوس.

س ١٣٨: هل أسـتطيع أن أحكم بطهارة الكتايب عىل القول بطهارته 
وأنا أدري أنه يرشب اخلمر ويأكل اخلنزير وهل َغيبته مطهرة؟ 

r ال بـأس بمبارشته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسـل 
ولـو بوجه غري مقصود مع اجلهـل بتاريخ التنجيس والتطهـري، ومع العلم 
بتاريـخ التطهري واجلهل بتاريخ التنجيس، بحيـث ال يعلم املتقدم منهام من 
املتأخـر. أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهري بحيث ال يعلم 

تقدمه عليه أو تأخره عنه فالالزم االجتناب. وال تكون الغيبة مطهرة له.
س ١٣٩: الكفر باهللا تعاىل لفظًا ال عقيدًة وسب النبي8 أو أحد 
املعصومنيGالذي يوجب عىل سامعه قتل الساب بتوفر رشوطه هل أن 
جمرد ذلك يوجب نجاسة الساب ورفع احلرمة عن أمواله وممتلكاته بحيث 
يصبح من اجلائز الي شخص االستيالء عليها وامتالكها أو الترصف فيها؟ 
r القتـل حد وهو ال يقتيض كفر السـاب ونجاسـته وحلية ماله فال 

جيوز االستيالء عىل أمواله وال الترصف فيها.
س ٤٠: أفتى بعض علامئنا(رضوان اهللا عليه) بنجاسـة أهل الكتاب 
وجـواز الـزواج مـن الكتابيـة عـىل كراهيـة يف العقـد الدائـم، فـإذا تزوج
 املؤمن من كتابية فكيف يستطيع اجلمع بني جتنبها باعتبار احلكم بنجاستها 

ومقاربتها باعتبارها زوجته؟ 
r يمكـن اجلمع بني االمرين بالتطهري منها، وحيث كان ذلك صعبًا 

كان من املؤيدات لطهارة أهل الكتاب من دون أن يبلغ مرتبة الدليل.
س ١٤١: اعتـرب الفقهـاء اخلفـاش مـن زمـرة الطيـور، بينـام علميًا 



(٤٤)

اخلفـاش ليـس طريًا بـل هو حيوان لبـون، يلـد وال يبيض كـام يف الطيور، 
وترضـع صغـاره لبنـًا ال كالطيور، جسـمه مغطى بشـعر، و بعض االنواع 

بحرير، يف حني أن أجسام الطيور مغطاة بريش.
وبالتـايل فاخلفاش ال ينطبق عليـه موضوع الطري، وإن كان يطري الن 
الطريان ليس حمصورًا بالطيور، فبعض السـناجب واالفاعي والقردة تطري 
وال يمكـن أن نطلق عليها طـريًا (الن الطريية عنوان للحيوان الذي يملك 

جمموعة من اخلصائص).
فبعد تشـخيصنا للموضوع وأنه ليس بطري، أال يتغري احلكم ونحكم 
بنجاسـة البـول واخلرء بنـاًء عىل نجاسـة احليوان غـري مأكـول اللحم بعد 
خروجه عن عنوان الطائر كام يف صحيحة عبد اهللا بن سـنان (اغسـل ثوبك 

من أبوال ما ال يؤكل حلمه..)؟ 
r املسـتفاد من النـص أن موضوع الطهـارة هو ما يصـدق عليه أنه 
يطري عرفًا واخلفاش داخل يف ذلك وليس موضوعه هو احليوان الذي تثبت 

له خصائص الطري علميًا ليخرج منه اخلفاش.
عىل أن طهارة بول اخلفاش باخلصوص مفاد بعض النصوص املعتربة 

غري ما تضمن طهارة فضلة الطائر.
س ١٤٢: حكمكم بنجاسـة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة 
احلكمية، أو من الشـبهة املوضوعية وبعبارة أخرى: لو اعتقد املكلف بعدم 

مسكرية بعض أنواعه فام حكمه؟ 
r الشـبهة موضوعية ومن مل يثبت عنده مسكريته جيوز له البناء عىل 
طهارته. نعم حيسـن منه االحتياط خصوصًا يف أعضاء الوضوء والغسـل، 
النه إذا انكشـف بعد ذلك نجاسـته انكشف بطالن الطهارة والصالة. واهللا 



(٤٥)

سبحانه وتعاىل العامل.
س ١٤٣: املصـادر االوليـة للكحـول متنوعة فمنها اخلشـب ومنها 
قـرش الربتقال نوع خاص منها ومنها املصادر االخرى السـائلة فهل يمكن 
البناء عىل الطهارة بالنسـبة لالدوية أو العطور املضاف إليها الكحول إذا مل 

نعرف مصدره؟ 
r ال أثـر لتنـوع املصدر، واملهم إنـام هو كون العنرص مسـكرًا مائعًا 
باالصل. نعم إذا كان نوع من الكحول جامدًا حني إسـكاره مل يكن نجسًا، 
وال ينجسـه ميعانـه بنفسـه أو بمـزج يشء اليـه وإن بقـي له االسـكار بعد 

صريورته مائعًا.
س ١٤٤: ما هو املعيار حلرمة املسكر؟ 

r كل مسـكر حـرام ونجس واالسـكار أمر عريف حيصل باسـتعامل 
اخلمر لغالب الناس. ويكفي الضعيف منه يف احلرمة والنجاسة.

س ١٤٥: يف البالد االسـالمية يوجد سـائل يسمى ماء الشعري خال 
من الكحول فهل هو طاهر وجيوز رشبه أو ال؟ 

r نعم هو طاهر حالل الرشب. نعم الفقاع نجس حمرم الرشب وهو 
من ماء الشـعري. لكن قيل إنه البرية، وإنه مشتمل عىل الكحول بنسبة قليلة 

حيدث مرتبة من االسكار ضعيفة.
س ١٤٦: ما املقصود بعرق اجلنب؟ 

r هو العرق الذي حيصل للشـخص بعد جنابته إىل أن يغتسل منها.
س ١٤٧: االسـامعيلية أو (البهـرة) هـل حيكـم عليهـم بنجاسـتهم 

وبكفرهم أم ال؟ 



(٤٦)

r جيري فيهم التفصيل يف سؤال (١٣٤) املتقدم يف الناصبي.
س ١٤٨:مـا حكـم طهارة النخط وهوسـائل حييـط باجلنني وهو يف 

بطن أمه إذا خرج حني الوالدة؟ 
r السـائل املذكور طاهـر إال أن يتنجس بمالقاة الـدم اخلارج حني 

الوالدة.
س ١٤٩: هل حيكم عىل الطفل حديث الوالدة بطهارته؟ 
r نعم طاهر إال أن يالقي النجاسة، كالدم، حني الوالدة.

س ١٥٠: هل النفط وهل القيء من النجاسات؟ 
r ليسا من النجاسات.

س ١٥١: عرق اجلنب من احلرام إذا انتقل من شـخص زان إىل آخر 
باملصافحة فهل جيوز للثاين الصالة أم جيب عىل الثاين غسله؟ 

r ال جيب عىل الثاين غسـله، النه طاهـر إال أن االحوط وجوبًا عدم 
الصالة فيه إال بغسله.

كيفية رساية النجاسة
س ١٥٢: إذا كان املؤمـن جمنبـًا وكان جسـمه مبتـًال باملـاء فهـل أن 
مالمسـته لالشياء تنجس هذه االشـياء أم ال وهل هناك فرق يف احلكم فيام 

إذا كانت اجلنابة نتيجة عمل حمرم كاالستمناء مثًال؟ 
r ال تنجـس االمور املالقية لبدن اجلنب إذا كانت الرطوبة مائية من 
غري فرق بني اجلنابة بوجه حمرم وغريه. نعم إذا كان البلل من العرق وكانت 
اجلنابة من احلرام فال تصح الصالة فيام يصيبه العرق من الثياب وغريها عىل 



(٤٧)

االحوط وجوبًا.
س ١٥٣: إذا زرع عضو يف بدن احلي والتحق والتحم به هل يصبح 
جزءًا منه وإذا كان العضو من بدن الكافر هل حيكم بالطهارة بعد االلتحاق؟ 
r إذا التحم وجرت فيه احلياة يعد جزءًا من بدن احلي ويلحقه حكمه 
نعـم االحـوط وجوبًا إذا كان من نجس العني أن متر مدة يعد فيها جزءًا من 
بدن احلي عرفًا كام ذكرنا ه يف كتاب الطهارة من رسالتنا(منهاج الصاحلني).

أحكام النجاسة
س ١٥٤: احلشـوة التي توضع يف السـن عند إصالحه نجسة غالبًا، 
وذلـك ملالقاهتـا الـدم داخـل الفم، ويـد الطبيب التـي ال ختلو مـن مالقاة 
النجاسـة من الدم أو الكحول أو املتنجس هبام، فام حكم هذه احلشـوة، وما 

حكم الصالة فيها علًام بأهنا دائمية ال يمكن إزالتها؟
r مالقاة الدم يف داخل الفم ال توجب نجاسـة احلشـوة. ولو فرض 
نجاسـتها أمكن تطهري ظاهرها باملضمضة ونحوها، وال يرض نجاسـتها يف 

الصالة هبا.
س ١٥٥: إذا شـك االنسان بنجاسـة ثوب هل هو نجس أم ال، هل 
جيوز الصالة به، وإذا تأكد من نجاسته هل جيوز له الصالة به مع االنحصار 

بني الصالة واالعادة؟ 
r إذا كان الثـوب طاهرًا وشـككت يف نجاسـته جاز لـك أن تصيل 
وإذا انحرص الثوب السـاتر للعورتني بالنجس فاالحوط وجوبًا اجلمع بني 

الصالة به والصالة عاريًا.



(٤٨)

س ١٥٦: هل جيب االعالم بالنجاسة أثناء الصالة أواالكل؟ 
r ال جيب االعالم بالنجاسـة إال من ِقَبل الشـخص الذي يؤمتن من 
قبـل املكلـف عىل أمره فإن االحوط وجوبًا له البيـان. كام أنه ال جيوز تقديم 

الطعام النجس للغري إذا كان من شأنه أن يؤكل.
س ١٥٧: إذا رأى املكلـف موضعـًا نجسـًا مـن بيتـه يصيـب ثياب 
الواردين وأجسـامهم برطوبة مرسية فهل جيب عليه إخبارهم بذلك وهل 

خيتلف احلكم فيام إذا كان هو السبب يف ذلك أو غريه؟ 
r ال جيـب عليه إخبارهم إال إذا اعتمـدوا عىل ظهور حاله معهم يف 
البناء عىل الطهارة، كام لو أعّد منديًال ملسح اليدين وكان املنديل نجسًا، فإنه 

جيب عليه إخبارهم حينئذ.
س ١٥٨: إذا تنجس يشء اسـتعاره االنسـان فهل جيب إخبار املعري 
بذلك وهل خيتلف احلكم فيام إذا كان مما يسـتعمله فيام يشـرتط فيه الطهارة 

وفيام ال يشرتط فيه الطهارة وفيام يؤكل فيه أو يرشب؟ 
r إذا كان ممـا يؤكل أو يرشب وجـب إخباره، وإذا كان مما ال يؤكل 
أو يـرشب كالثيـاب فـإن كان ظاهـر إرجاعـه هلا مـن دون إخبـار طهارهتا 
بحيث يكون بسـكوته عن االخبار بالنجاسة غاشًا لصاحب االمر املستعار 

من ثوب أو متاع أو غريمها وجب عليه االخبار.
س ١٥٩: إذا كان الطفل يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي أو أحد 
املساجد وخرجت منه نجاسة ولكن عليه حفاظة حتفظ عدم رسيان النجاسة 
إىل اللباس واملسـجد فهل جيوز له املكث أو جيب عىل الويل إخراجه فورًا؟
r ال جيب إخراجه إال أن يكون فيه هتك للمسـجد فيجب إخراجه 

عىل الويل وغريه.
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س ١٦٠: تقول املسـألة (٤٣٠) من فتاواكم يف كتاب النجاسـة (ال 
جيب عىل املكلف اعالم غريه بنجاسـة بدنه أو ثوبه)، فاهلاء يف بدنه أو ثوبه 

هل تعود للمكلف أم لغريه؟ 
r تعود اهلاء لغريه.

س ١٦١: ما حكم املسجد الذي بني من قبل عامل غري مسلمني من 
الذين حيكمون بنجاستهم الظاهرية علًام بأن هؤالء العامل يبارشون عملية 
مسـه باالسمنت وطالئه باالصباغ أي مع وجود الرطوبة املرسية للنجاسة 

خالل عملهم؟ 
r إذا كانـوا من أهل الكتاب اليهـود والنصارى واملجوس فالظاهر 
طهارهتـم وعـدم نجاسـة ما يالقونـه برطوبة. وأمـا إذا كانوا مـن غري أهل 

الكتاب حرم متكينهم من البناء ووجب تطهري ما يالقونه من املسجد.
س ١٦٢: إذا نجـس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من االواين 

وغريها. فهل يلزمه اعالم املضيف بذلك؟ 
r إذا كان مقتـىض اسـتعامهلا بقاؤها عىل الطهـارة فاالحوط وجوبًا 

اخبار املضيف بنجاستها إذا تنجست.
س ١٦٣: متى يكون املتنجس الثاين منجسًا ملا يالقيه؟ 

r املتنجس يف كل االحوال ينجس ما يالقيه برطوبة وال خيتص ذلك 
باملتنجس االول.
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ما يعفى عنه 
يف الصالة من النجاسة

س ١٦٤: مـا حكم الدم املوجود عىل املوضـع املصاب علًام أنه أكرب 
من املعتاد ويصعب تطهريه النه متجمد مما يسبب أملًا كثريًا عند إزالته؟ 

r دم اجلـروح قبل برئها معفو عنه ال جتب إزالته يف الصالة وإن كان 
. كثرياً

التطهري من النجاسات
س ١٦٥: مـن املعـروف أن مـن مكونـات الصابون الشـحم ومواد 
أخـرى وبعد تفاعـالت كيمياوية ينتج الصابون، فإذا كان الشـحم نجسـًا 
أو متنجسـًا فهل حيكم بطهارة الصابون باعتبار االستحالة هبذه التفاعالت 

الكيمياوية أو ال؟ 
r ال يكفـي مثـل هذا التبدل يف االسـتحالة املطهـرة، بل هي ختتص 
بام إذا كان املسـتحال اليه عرفًا من سـنخ املتولد من املسـتحال منه عرفًا وإن 
مل يكـن كذلك حقيقـة، كالفرخ مـن البيضـة والرماد من اجلسـم املحروق 

والبخار من املاء.
س ١٦٦: من مكونات الصابون والشـامبو هو الكحول فهل حيكم 

بطهارته باعتبار االستحالة، وكذا بالنسبة لالدوية والعطور؟ 
r ال يطهـر لعـدم حتقق االسـتحالة بذلك. نعـم إذا حتقق االنقالب 

طهر، وقد ذكرنا ذلك يف جواب السؤال السابق.
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س ١٦٧: الكحول املضاف لبعض مواد االدوية هل يعترب مستحيًال، 
باعتبار التفاعالت الكيمياوية وعليه فيكون الدواء طاهرًا أو ال؟ 

r إذا انقلـب الكحـول بنفسـه وخـرج عـن كونـه مسـكرًا بسـبب 
التفاعالت صار طاهرًا.

أما إذا كان عدم إسكاره لتخفيفه بامتزاجه مع بقية عنارص الدواء من 
دون أن ينقلب عن حاله بنفسه فإنه يبقى نجسًا منجسًا لغريه.

س ١٦٨: االجهـزة االلكرتونيـة أجهزة حساسـة فإذا سـقط عليها 
نجس وختلل إىل داخلها وأصبحت تنجس من يمسكها ومل يؤد إىل االرضار 

هبا فكيف تكون عملية طهارهتا؟ 
r إذا تعذر تطهريها باملاء تبقى نجسـة وجيب عىل من يمس موضع 

النجاسة برطوبة تطهري ما يمسها.
س ١٦٩: هل أن املكان املتنجس يطهر بمجرد مرور أشـعة الشمس 

عليه بعد جفافه باهلواء؟ 
r يشرتط يف التطهري بالشمس أن يكون اليشء مما ال ينقل كاجلدار والباب 
وأن يكون مرطوبًا وأن جيف بسـبب ارشاق الشمس ال بسبب اهلواء ونحوه.

س ١٧٠: هل الشمس من املطهرات؟ 
r نعم من املطهرات عىل رشوط ذكرناها يف رسالتنا منهاج الصاحلني.
س ١٧١: ذكرتـم جوابًا الحد االسـتفتاءات أن االسـتحالة املطهرة 
ختتص بام إذا كان املسـتحال إليه من سـنخ املتولد من املسـتحال منه عرفًا، 
فهل يعني هذا أن املسـتحال إليه إذا مل يكن من سـنخ املسـتحال منه عرفًا، 
بل كان مباينًا وأجنبيًا عنه عرفًا، ال تكون االستحالة مطهرة يرجى توضيح 

الضابطة يف االستحالة املطهرة؟ 
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r املعيـار تعدد املوجوديـن عرفًا بحيث ال يعـد أحدمها بقاًء لالخر 
واستمراراً له، كي ال جيري استصحاب النجاسة من احلال االول للحال الثاين.
س ١٧٢: هـل حيتـاج التطهـري بالكر إىل العـرص أو التعـدد إذا كان 

املتنجس ثوبًا أو فراشًا؟ 
r ال حيتاج إىل يشء من ذلك. نعم جيب زوال عني النجاسة ففي مثل 

البول جيب خروجه من الثوب والفراش ولو بتوايل املاء عليها.
س ١٧٣: توجـد بعـض الغسـاالت الكهربائيـة االومتاتيكية والتي 
يوصل هبا أنبوب املاء املعتصم وجيري املاء عىل الثياب ثم ينقطع املاء وتبدأ 
الغسـالة بتفريغ املاء وتدار الثياب داخلها ثم يرجع املاء وهكذا عدة مرات 

فهل تطهر الثياب إذا كانت نجسة؟ 
r نعم تطهر.

س ١٧٤: إذا كان جزء من جسمي متنجس بالبول مثًال فهل جيوز يل 
أن أطهره بالطرق التالية:

أوًال: أن ازيـل النجاسـة بخرقة أو نحوها إذا كانـت العني موجودة 
ثم أغسـل اخلرقة وأبلها بقليل من املاء وأمسح هبا املنطقة املتنجسة ومن ثم 

أغسلها وأكررالعملية ثانيًا؟ 
r اليكفي املسح باخلرقة، بل البد من وصول املاء للموضع النجس 

بالصب أو الغمس أو نحومها.
ثانيـًا: الطريقة االوىل نفسـها مع إبدال املسـح بعرص املـاء من اخلرقة 

عىل املنطقة املتنجسة؟ 
r إذا حتقق الصب بذلك وانفصل ماء الغسالة كفى يف التطهري.



(٥٣)

ثالثًا: أبل يدي وأزيل عني النجاسـة إن وجدت ومن ثم أغسل يدي 
وأبلها ثم أمسح املكان ثم أغسل يدي وأبلها ثانيًا ثم أمسح املكان؟ 

r ذكرنا أنه ال يكفي املسح يف التطهري.
س ١٧٥: املسـتحرض املجلـوب من دول الكفـر والذي حيتوي عىل 
اجليالتـني احليواين هل يمكن اعتباره قد اسـتحال إيل صـورة مغايرة وعىل 

هذا االمر يكون هذا املستحرض طاهرًا وحالًال؟ 
r اجليالتـني ليـس مباينًا ألصلـه وال يكون حتول أصلـه له من باب 
االسـتحالة املطهرة، بل هي نظري متيز املـواد الدهنية باحلرارة والغليان. نعم 
إذا كان اجليالتـني مأخوذًا من العظام فهو طاهر الن العظم مما ال حتله احلياة 

فهو طاهر من امليتة. فيحل أكله إذا كان مأخوذًا من حيوان حملل االكل.
س ١٧٦: إذا كانت االرض املتنجسة خالية من عني النجس وصب 
عليها املاء القليل فهل من الرضوري أن يسحب هذا املاء بالكامل أم تطهر 
االرض بكاملهـا وإن بقي يشء من املاء الذي صب عىل االرض املتبقي يف 

بعض املواضع؟ 
r إذا بقي اليشء القليل من املاء الذي يتعارف بقاؤه مل يرض ذلك، بل 
إذا استمر جريان املاء حتى ذهب ماء الغسالة فال بأس ببقاء الكثري بعد ذلك.
س ١٧٧: هل يشرتط ورود املاء عىل املتنجس أم جيوز ورود املتنجس 
عـىل املاء وهل هو يف خصوص املاء الغري معتصم (املاء القليل) أم يعم املاء 
املعتصم أيضًا راجني اجلواب من حيث الغسلة التي تتعقبها الطهارة والتي 

ال تتعقبها الطهارة؟ 
r نعـم يشـرتط ورود املاء عـىل املتنجـس إال يف بعض املـوارد التي 
يتعارف التطهري فيها بورود املتنجس عىل املاء كالثياب التي تطّهر بوضعها 
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يف االجانة ونحوها.
س ١٧٨: هـل يشـرتط يف التطهري عـن بول الصبـي أن يكون غذاء 
الصبـي الوحيد هـو اللبن (احلليب الطبيعي) وأن ال يأكل الطعام وماذا إذا 
كان يتغذى عىل البديل املتعارف اسـتعامله اليوم بدًال عن حليب االم وهل 
يقـدح يف ذلك تناوله املاء أو الدواء أو الطعام أو اليشء اليسـري من الطعام 

وما حد الطعام الذي ال يقدح إذا كان كذلك؟ 
r البـد من التطهري من بـول الصبي والصبية عىل كل حال غايته أنه 
ال جيب الغسـل فيهام، بل يكفي صب املاء ثم العرص مرة يف الصبي ومرتني 
يف الصبيـة كل ذلـك إذا مل يـأكال واالحـوط وجوبـًا إحلاق احلليـب املصنع 

باالكل. نعم ال يلحق به الدواء.
س ١٧٩: هـل الصبـة الواحـدة املسـتمرة بقدر زمان (الغسـلتني أو 
الصبتني والفصل بينهام كافية عن الصبتني أو الغسلتني املأمور هبام يف تطهري 

الثوب والبدن أو غريمها أو يعترب يف حتققهام االنفصال؟ 
rيعترب االنفصال وتعدد الغسل وال تكفي الصبة الواحدة مهام استمرت.
س ١٨٠: كيف يمكننا تطهري االرض املتنجسـة يف الصور التالية إذا 
كان التطهـري باملاء القليل (الصـورة االوىل) فيام إذا كانت االرض صلبة أو 
رخـوة أو رملية. (الصورة الثانية) فيام إذا كانت عني النجاسـة موجودة أو 
غري موجودة.وهل يشرتط جريان املاء إذا كان املاء قليًال وما حكم االرايض 
التي ال جيري عليها املاء إذا تنجسـت وهل من الرضوري أن يسـحب املاء 
الذي صب عىل االرض عند تطهريها بكامله أم تطهر االرض بكاملها وإن 

بقي يشء من هذا املاء يف بعض املواضع؟ 
r الصورة االوىل: تطهر االرض يف اجلميع بعد انفصال ماء الغسالة. 
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وإذا نفـذ املـاء يف أعـامق االرض الرخـوة والرمليـة تنجـس باطنهـا وطهر 
ظاهرها. نعم إذا كان النافذ رطوبة قليلة فال يوجب نجاسة الباطن.الصورة 
الثانية: البد من زوال عني النجاسة يف التطهري وال جيب جريان املاء بل البد 
مـن إزالتـه ولو بقطعة مـن القامش طاهـرة متتصه. جيب زوال ماء الغسـالة 
باملقدار املتعارف عىل ما تقدم توضيحه يف جواب بعض االسـئلة السـابقة.
س ١٨١: ما هو املراد بمجمع الغسالة وهل يراد هبا املكانات املتفرقة 
التي يتخذ فيها املاء بعد الغسل أم ماذا وكيف يمكن تطهري جممع الغسالة وهل 
نستطيع أن نعّرف االرض الصلبة بأهنا االرض التي ال ينفذ املاء من خالهلا؟ 
r جممع الغسـالة هو املوضع الذي جيتمع فيه ماء التطهري، كأسـفل 

احلب مثًال أو زاوية الغرفة إذا كانت االرض مرسحة ومل يكن فيها منفذ.
س ١٨٢: هـل يلـزم انفصـال متـام مـاء الغسـالة يف الثيـاب والبدن 

واملتنجسات االخرى؟
r يلزم انفصال ماء الغسـالة باملقـدار املتعارف وال يرض بقاء اليشء 

اليسري املتعارف بقاؤه. 
س ١٨٣:هل احلكم بوجوب التعددخيتص ببول االنسان أو أنه يعم 

غريه من االبوال النجسة؟ 
r يعم مجيع االبوال النجسة.

س ١٨٤: هل الرش كالصب يف التطهري عن بول الصبي؟ 
r جيب الصب واالحوط وجوبًا العرص بعده.

س ١٨٥: يذكـر االمـام اخلوئيQ يف رسـالته منهـاج الصاحلني أن 
املاء القليل ينفعل بمالقاة النجس أو املتنجس عىل االقوى فلو أردنا تطهري 
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املتنجـس وهو متلـوث بعني النجس فهل املاء حينئـذ يتنجس بمالقاة عني 
النجس أم ال؟

r إذا غسـل املوضـع املتنجـس وأزيلـت عني النجاسـة باملـاء طهر 
املوضع املتنجس وتنجس املاء املنفصل وهو ماء الغسـالة عندنا، وقد تقدم 

حكم تغري املاء.
س ١٨٦: هل يعترب إزالة العني النجسة قبل الغسلتني أو الصبتني إذ 
أن إزالته بالغسـلة االوىل كافية يف حصول الطهارة يف الثانية وهل يكفي أن 

تزال بمجموع الغسلتني أو الصبتني؟ 
r يكفي إزالتها بالغسلة االوىل.

س ١٨٧: هل احلكم بالتعدد خيص الثوب والبدن فيكتفي بالغسـلة 
الواحدة يف غريها أو أنه مجيع االشياء املتنجسة بالبول؟ 

r يعم مجيع االشياء املتنجسة بالبول.
س ١٨٨: مـا حكـم الدم الـذي يظهر يف الشـفة عند تشـققها، وإذا 
كان نجسـًا فكيف يمكن تطهري شـفة الطفل الرضيع عند خروج الدم منها 

لصعوبة ذلك فقد يتعرض لالختناق؟
r الدم الذي يكون عىل الشـفة عند تشـققها نجـس جيب تطهريه يف 
الطفـل أيضًا وصعوبـة التطهري ال جتعلـه طاهرًا، وليسـت صعوبة التطهري 
بحد تؤدي لالختناق، بل وال احلرج، حيث يكفي إيصال املاء للشفتني وإن 

كان الطفل موجهًا بوجهه لالرض.
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كتاب الصالة
أوقات الفرائض اليومية ونوافلها

س ١٨٩: ما الدليل عىل مجع الصلوات عند الشيعة أو ما هو االفضل 
اجلمع أم التفريق؟ 

r شيعة أهل البيتG ال حيتاجون إىل دليل عىل جواز اجلمع، وإنام 
املانـع من جواز اجلمع هو الـذي حيتاج إىل الدليل، إذ ليس يف القرآن املجيد 
ما يشـهد بعدم جواز اجلمع، وكذا ليـس يف االخبار املتفق عىل صحتها بني 

طوائف املسلمني ما يشهد بعدم اجلواز.
بل تواترت أخبار الشيعة عن أئمتهم من أهل البيتG بجواز اجلمع، 
وهم الثقل االصغر الذين أمر النبي8 أمته بالرجوع إليهم مع القرآن.
كام يوجد مجلة من أخبار اجلمهور يف صحاحهم تشهد بجواز اجلمع، 

وأن رسول اهللا8 مجع من غري مطر وال سفر.
قيل البن عباس ما أراد إىل ذلك قال: أراد أن ال حيرج أمته. رواه مسلم.
وروى اخلمسـة: أن النبي8 صىل باملدينة سـبعًا وثامنيًا: الظهر 
والعـرص، واملغرب والعشـاء. (راجـع التاج اجلامع لالصـول من أحاديث 

الرسول اجلزء االول ص: ٣٢١)
وهناك روايات أخرى تراجع يف مصادرها.

وما أدري بعد ذلك كله كيف تكلف الشيعة بإقامة الدليل عىل جواز 



(٥٨)

اجلمع نعم املشهور بني الشيعة أن االفضل هو التفريق كام رصحوا بذلك يف 
كتبهـم الفقهيـة. وليس عملهم عىل اجلمع إال من أجل اليرس، فإن اهللا تعاىل 

حيب أن يعبد يف رخصه كام حيب أن يعبد يف فرائضه، عىل ما يف اخلرب.
وقد كتب الشيعة كثريًا يف الدفاع عن وجهة نظرهم بام يكفي املنصف. 

واهللا سبحانه املوفق.
س ١٩٠: هـل جيوز مجع النوافل لتصـىل مجيعًا يف وقت آخر أي مجع 
الثـامن ركعات قبل الظهر والثامن ركعات قبل العرص لتصىل مجيعًا بعد اداء 
صـالة العشـاء ونوافلها وهل جيـوز تأخري نافلـة الظهر لتصـىل بعد صالة 
الظهـر وهـل جيوز تأخـري نافلة العرص لتصـىل يف الفرتة بعـد صالة العرص 
وقبـل صالة املغـرب وإذا كان عىل املؤمن قضاء صالة فائتة أو نحوها فهل 
جيوز له اداء ذلك القضاء يف الفرتة بعد صالة العرص وقبل صالة املغرب؟ 
r نعم جيوز مجع الصلوات يف االوقات املذكورة لكنها تكون قضاءًا 

ال أداءًا.
س ١٩١: املعروف أن وقت فضيلة العرص(ما بني الزوال وبلوغ الظل 
احلـادث بـه مقدار مثليه فإذا انتهى وقت فضيلـة العرص ومل يكن املؤمن قد 
أتـى بالفريضة أو نافلتها(أي فريضة العرص أو نافلتها) فهل جيوز له عندئذ 
أن يأيت بالنافلة ثم الفريضة أم جيب عليه حينئذ االكتفاء باالتيان بالفريضة؟
r جيـوز له االتيـان بالنافلة قبل الفريضة حينئذ عىل أن تكون قضاء. 

لكن االوىل تقديم الفريضة.
س ١٩٢: من ال يقدر أن يعلم بدخول الوقت وخروجه كيف يؤدي 

الصالة؟ 
r إذا أمكـن حتصيل اليقني بدخول الوقـت وجب ومع عدم إمكانه 



(٥٩)

يصيل ال بنية القضاء وال األداء.
س ١٩٣: أهيـام أفضـل للمكلـف الذي يصـيل منفـردًا أن جيمع بني 

العشائني أم أن يؤخر صالة العشاء إىل أول وقت الفضيلة؟ 
r ال يبعد أفضلية إيقاع العشاء بعد غياب احلمرة املغربية.

س ١٩٤: يف بعض بالد النرويج يتالشـى الليل متامًا من شـهر متوز 
إىل منتصـف آب فيكون الوقت كله هنـارًا خالل اليوم فام هو حكم الصيام 

إذا صادف شهر رمضان وما هو حكم مواعيد الصالة؟ 
r أمـا مواعيد الصالة فالظاهر حتقق وقت صالة الظهرين بانحراف 
الشمس عن دائرة نصف النهار يف منتهى ارتفاعها ضمن دائرة رشوقها املحيطة 
باالفـق، فيجب االتيان هبام. كام أن االحـوط وجوبًا االتيان ببقية الصلوات 
برجاء املطلوبية مردداً بني االداء لصالة اليوم والقضاء لصالة اليوم السابق. 
وحينئـذ إذا كان املـراد بتـاليش الليـل عـدم غيبوبـة قرص الشـمس 
فاالحـوط وجوبـًا االتيان بصالة العشـائني بعد دخول الشـمس يف نصف 
الدائرة االسفل واالتيان بصالة الصبح قبل خروجها عن النصف املذكور. 
وإن كان املراد بتاليش الليل عدم غيبوبة البياض الذي يكفي يف حتقق 
الفجر مع غيبوبة الشمس يف االفق، فاالحوط وجوبًا االتيان بصالة العشائني 
بعـد غيبوبتها يف االفق قبل وصوهلا إىل دائر نصف الليل يف منتهى نزوهلا يف 
االفـق، واالتيان بصالة الصبح قبل ظهورهـا يف االفق بعد قوة نور الفجر. 
وأما الصوم فيشكل مرشوعيته أداًء لو صادف شهر رمضان يف الزمن 
املذكور سواًء مل تغب الشمس أصًال أم غابت ومل يتحقق بغيبوبتها ظالم يبدأ 
من بعده نور الفجر، بل اختلط ضياء الشفق بضياء الفجر من دون متييز بينهام. 
وحينئـذ يتعـني القضاء يف الفصـول التي يتميز فيهـا الليل عن النهار 



(٦٠)

ويبـدأ فيها الفجر بعد اشـتداد الظالم.هذا ويف مثل هـذه البالد كام متر فرتة 
يتالشـى فيها الليل كذلك متر فرتة فيام يقابلها من السنة يتالشى فيها النهار 
بغيبوبة الشـمس يف متام دورة االرض. ويف مثل هذه الفرتة ال يتحقق وقت 
يشء من الصلوات حتى صاليت الظهرين، فالالزم حينئذ االتيان بالصلوات 
اخلمس بالنية التي تقدمت سـابقًا موزعة عىل ما يناسبها من موقع الشمس 

من دائرة االفق. ويظهر ذلك بالتأمل. 
أمـا الصـوم فال يـرشع أداء، بل يتعني قضـاؤه يف الوقـت املتقدم من 

فصول السنة.
س ١٩٥: هل جيوز الصالة عند غروب أو الرشوق أو زوال الشمس 
ومـا صحة هذا احلديـث: «يكره الصـالة يف طلوع الشـمس وغروهبا الن 

الشمس تطلع عىل قرين ابليس وتغرب عىل قرين ابليس»؟ 
r هذه املسألة خالفية بني الفقهاء ونحن مل يثبت عندنا كراهة الصالة 

يف االوقات املذكورة.
س ١٩٦: نحن يف بعض الدول الغربية وقد حيل وقت الصالة ونحن 
يف العمل فهل جيوز أن نأخذ من وقت العمل لتأدية الصالة علًام أنه ال يؤثر 
عىل سـري العمل، وإذا كان مؤثـرًا فهل جيوز وهل تصح الصالة وهل جيب 

االستئذان من املسؤول؟ 
r إذا مل يكن االنشغال بالصالة مؤثرًا عىل سري العمل فال اشكال أما 
إذا كان مؤثرًا عليه فالصالة صحيحة إال إذا كان صاحب العمل مسلًام حمرتم 
املـال. نعم ال ينبغي للمؤمنني أن يعرف عنهم عدم االنضباط واخلروج عن 
القوانني املرعية، كام أطلنا الكالم يف ذلك يف رسالتنا املوجهة الخواننا املغرتبني.
س ١٩٧: هـل جيـب االنتظـار يف صالة املغـرب إىل ما بعد سـقوط 



(٦١)

القـرص مدة حـوايل(٣٠) دقيقة وهو ما يعرب عنه بذهـاب احلمرة املرشقية 
أم يستحب االنتظار فقط ؟

r ال جيب االنتظار مع العلم بسـقوط القرص بل يستحب االنتظار 
قليًال بام يقارب ذهاب احلمرة. ومع الشـك بسـقوط القرص جيب االنتظار 

حتى حيصل العلم بسقوطه.
س ١٩٨:متـى تبـدأ فضيلة الظهـر ومتى تنتهـي ومتى تبـدأ فضيلة 
العـرص ومتى تنتهي وماذا يفعل االمـام إذا كان يف املصلني قلة أو كثرة من 

يصيل نوافل الظهر والعرص؟ 
r تبـدأ فضيلـة الظهر مـن أول الـزوال وتنتهي ببلوغ ظل االنسـان 
قدمني (سـبعي الشـاخص) وتبدأ فضيلة العرص من هناية فضيلة الظهر إىل 
بلـوغ الظـل أربعة أقدام (أربعة اسـباع الشـاخص) وقد ذكرنا يف رسـالتنا 
(منهـاج الصاحلـني) أن اجلـزم بأوقـات الفضيلة غري متيرس لنا وأنه حيسـن 

العمل عىل ذلك برجاء املطلوبية مراعاة لالحتامالت البعيدة.
س ١٩٩: هـل جيوز االعتامد عىل جهاز التلفزيون من معرفة رشوق 

الشمس وغروهبا؟
r إذا أوجب العلم بذلك فهو جائز عىل أن التلفزيون إذا صدق فهو 

إنام خيرب عن منطقة خاصة كبغداد وال خيرب عن مجيع املناطق.
س ٢٠٠: شخص ال يصيل الصالة يف وقتها بقصد التقية، علًام تكون 

بعض املرات قضاًء فام هو الوجه؟ 
r إذا كان خيشى عىل نفسه من الصالة جيوز له تأخريها، ولكن جيب 
عليه املحافظة عىل الوقت االدائي مهام أمكن وأما إذا أمكنه أن يصيل صالته بام 
يوافق باقي املذاهب جاز له ووجب عليه ذلك فرارًا من ترك الصالة يف وقتها.
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س ٢٠١: كـم هـو الفـرق الزمنـي بني طلوعـي الفجريـن الكاذب 
والصادق ولو بصورة تقريبية، هل هو ربع ساعة أو ثلث ساعة مثًال؟ 

r ليس لذلك حتديد رشعي بل هو تابع للتجربة واالستقراء اللذين 
ال جمال هلام غالبًا يف زماننا هذا الذي يشـيع فيه الكهرباء فال يتيرس معه رؤية 

الفجر الصادق يف أول طلوعه فضًال عن الكاذب.
س ٢٠٢: إذا كنـت يف بلد وكانت الشـمس تطلع فيه باليوم الواحد 

نصف ساعة فكيف يكون ترتيب أوقات الصالة وكيف يكون الصوم؟ 
r أمـا صالتـا الظهرين فتجبـان بمرور الشـمس عـىل دائرة نصف 

النهار الذي هو الزوال. 
وأما صالة املغرب والعشاء فتجبان بغيبوبة الشمس وإذا كان البياض 
يف جانب املرشق يغيب بعد مغيب الشمس فيمتد وقتها إىل نصف الليل وإن 
طال وجتب صالة الصبح بظهوره بعد غيبوبته ويمتد وقتها إىل طلوع الشمس.
وإذا كان البياض املذكور ال يغيب فاالحوط وجوبًا املبادرة للعشائني 
وعـدم تأخريمها عن غيبوبة الشـمس كثريًا وتأخري الصبـح إىل قبيل طلوع 

الشمس وعدم تقديمها عنه كثريًا. 
وأمـا الصـوم فمع غيبوبـة البياض بعد غياب الشـمس يبـدأ بظهور 
البيـاض وينتهـي بغياب الشـمس. واالحـوط اسـتحبابًا االسـتمرارية إىل 

غياب احلمرة املرشقية. 
وأمـا مع عدم غيبوبة البياض فيشـكل مرشوعيـة الصوم. واالحوط 
االبتـداء باإلمسـاك عند ظهور البيـاض يف أقرب منطقة مـن مكان املكلف 

واالنتهاء به عند غياب الشمس يف مكان املكلف.
س ٢٠٣: ما املقصود بصالة النوافل الرواتب؟ 



(٦٣)

r هـي النوافل التابعة للفرائض واملرتبة يف اليوم والليلة، وهي نافلة 
الظهرين ونافلة املغرب والوترية وصالة الليل ونافلة الفجر.

القبلة
س ٢٠٤: كيـف يصيل االنسـان يف الطائرة أو السـيارة الكبرية إذا مل 
يتوقف السـائق وقت الصالة هل يصيل واقفًا أو من جلوس وما هو مقدار 

االستقبال الواجب؟ 
r يصيل بام يقدر عليه االقرب للواجب االختياري فاالقرب.

لباس املصيل
س ٢٠٥: مـا هـو احلكـم الرشعي للبس املالبس السـوداء بالنسـبة 

للرجال والنساء؟ 
r يكره لبس السـواد غري العاممة والرداء، وال سيام عند املصاب، إال 

يف مصاب سيد الشهداء ونحوه مما يرجع للمصيبة يف الدين.
س ٢٠٦: لو صىل مدة يف الثوب أو املكان املشـرتى من مال حمقوق، 
ثم دفع احلق الرشعي فهل نحكم بصحة صلواته السابقة أم عليه االعادة؟ 
r إذا اشـرتاه يف الذمـة ووىف من املال املحقوق فال إعـادة عليه، وإذا 
اشـرتاه بعني املال املحقوق فإذا اشـرتاه من مؤمن فال إعادة عليه أيضًا، وإذا 
اشـرتاه من غري مؤمن فإن صىل غافـًال عن حرمة الترصف يف املال املحقوق 
فـال إعادة عليـه أيضـًا، وإن صىل ملتفتًا حلرمـة الترصف يف املـال املحقوق 

ولعدم نفوذ الرشاء به بطلت صالته وعليه االعادة.
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اللباس الساتر
س ٢٠٧: هـل جيوز للمرأة أن ترتـدي القميص والتنورة مع الربطة 

كحجاب رشعي، وما حكمه لو كان مربزًا للصدر والوركني؟ 
r إذا كان احلجاب املذكور حمققًا لسرت ما جيب سرته جاز االقتصار 

عليه إال أن يكون مثريًا وموجبًا للفتنة فاالحوط وجوبًا جتنبه حينئذ.
س ٢٠٨: هل جيوز وضع حرير أو جلد من غري مأكول اللحم أو من 

جلد مأكول اللحم عىل اجلبرية وما حكم الصالة فيها؟ 
r ال مانـع مـن وضع جبـرية احلرير وال جيوز وضـع اجلبرية من غري 

مأكول اللحم وأما جلد مأكول اللحم فال بأس به إذا كان مذكى.
س ٢٠٩: مؤمـن تعـرض حلـادث كـرس يف يـده فذهـب إىل إحدى 
املستشـفيات احلكوميـة ملعاجلة يـده فعاجلـه االطباء بوضع جبرية جبسـية 
حـول مكان الكرس، فهل تعترب هذه اجلبرية من االموال جمهولة املالك التي 
ال يصح الترصف فيها إال بأخذ اذن احلاكم الرشعي وإذا كان االمر كذلك 

فهل تصح صالته يف تلك اجلبرية قبل أخذه االذن؟ 
r الظاهر أن هذه اجلبرية ال تعترب من االموال املجهولة املالك، لعدم العلم 
بمرورها بيد املسلمني وسبق ملكيتها هلم، وعىل كل حال تصح الصالة فيه.
س ٢١٠: لو استدان مبلغًا لرشاء ثوب ثم وىف الدين من مال حمقوق 

أو مغصوب، فهل تصح الصالة يف هذا الثوب؟ 
r نعم تصح الصالة.

س ٢١١: هل جيوز لبس احلزام أو سـري السـاعة أو محل املحفظة يف 
اجليب أو لبس مالبس قد الصقت عليها عالمة، إذا كان الكل قد صنع من 
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اجللد الطبيعي، مع عدم العلم بتذكية احليوان، أو احتامل التذكية أم ال وهل 
جيوز لبس احلذاء حال الصالة؟ 

r البد من اختصاصه بامليتة الطاهرة، وعليه فإذا كان اجللد املذكور 
من بالد الكفر فهو بحكم امليتة وإذا كان من جلد املذبوح يف أرض االسالم 
يعامل معاملة املذكى، كام أنه إذا اشرتاه املكلف من بلد املسلمني مع الشك 
يف أصلـه فيعامل معاملة املذكى. وأما احلذاء فيجوز لبسـه حال الصالة إذا 

حتقق معه وضع االهبام عىل االرض حال السجود.
س ٢١٢: هـل جيوز محل املحفظـة (حمفظة النقود) أثنـاء الصالة إذا 

كانت مصنوعة من اجللود الواردة من البالد غري االسالمية؟ 
r االحوط وجوبًا عدم محلها.

س ٢١٣: مؤمـن يظـن أن احلـزام الـذي يرتديـه مصنـوع من جلد 
صناعي، فهل جيب عليه خلعه عند الصالة؟ وكذلك احلال بالنسـبة حلزام 

الساعة اليدوية؟ 
r ال جيب خلعه.

س ٢١٤: ربطـة العنـق احلريريـة أو ما يسـمى بالرباط أو ما شـاهبه 
املصنوعـة مـن احلرير هل يعتـرب ارتداؤها لبسـًا أم تعليقًا أم مـاذا؟ وما أثر 

ذلك عىل احلرمة أو احللية؟ وكذلك احلكم أثناء الصالة.
هذا وماذا فيام لو طرأ الشك يف كوهنا مصنوعة من احلرير اخلالص أو 

املخلوط وإن كان مكتوبًا عليها بأهنا من احلرير اخلالص؟ 
r يصـدق عىل ارتدائها اللبس، وحيل لبسـها يف الصالة وغريها. إال 
أن تكـون حريـرًا حمضـًا فاالحوط وجوبًا عـدم لبسـها ال يف الصالة وال يف 

غريها. ومع الشك يف كوهنا حريراً حمضًا جيوز الصالة فيها.
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لكن إذا كتـب عليها أهنا حرير حمض فالكتابة من قبل صانعها حجة 
إذا مل يكـن هنالك ما يوجـب اهتامه عرفًا، كام إذا احتمـل بوجه معتد به أنه 

يكتب ذلك كذبًا لرتويج بضاعته والتشجيع عىل رشائها.
س ٢١٥: مـا حكـم املنديـل املوضـوع يف جيب السـرتة أو املعطف 
الرجايل العلوي وذلك لغرض الزينة إن كان مصنوعًا: (من احلرير اخلالص) 
مما يشـك بكونه حريرًا خالصًا رغم الكتابة عليـه بأنه من احلرير اخلالص؟ 
r ال بـأس بـه فضـًال عام بعده كام يظهـر مما ذكرناه يف املسـألة (٦٩) 

و(٧٢) من كتاب الصالة من (منهاج الصاحلني).
س ٢١٦: مـا حكم بطانة السـرتة أو املعطـف أو أي لباس رجايل إن 

كانت منسوجة من احلرير اخلالص؟ 
r االحـوط وجوبـًا جتنبـه إذا كان معـدوداً مـن امللبـوس عرفًا، كام 

ذكرناه يف املسألة (٧٠) من كتاب الصالة من (منهاج الصاحلني).
س ٢١٧: ما حكم اجللود املشكوكة التذكية هل الطهارة أم النجاسة 

وهل يصح الصالة هبا تبعًا لذلك؟ 
r إذا مل تؤخـذ من يد املسـلم ومل تصنع يف أرض املسـلمني وبالدهم 

فهي حمكومة بالنجاسة وحيرم الصالة هبا.
وكـذا إذا أخذت من يد املسـلم وكان املسـلم قد أخذهـا من الكافر 

وعلم أنه مل هيتم بإحراز تذكيتها.
أمـا إذا صنعـت يف أرض االسـالم أو أخـذت مـن املسـلم ومل يعلـم 
بسـبق يد الكافر عليها أو علم بأخذه هلا من كافر مع احتامله اهتاممه بإحراز 

تذكيتها فإنه حيكم بطهارهتا وجواز الصالة هبا.



(٦٧)

مكان املصيل
س ٢١٨: هل جيوز الصالة يف مسكن أو يف ثوب أو عىل فراش تعلق 
فيهـا اخلمـس وهل يعتـرب رشاء املـواد الغذائية من أموال غري خممسـة أكًال 
مـن احلرام وهل تعم احلرمة يف اجلميع إىل غري صاحب هذه املواد املذكورة 

املتعلق فيها اخلمس؟ 
rحيرم عىل صاحب املال الذي تعلق به اخلمس الترصف باملال قبل 
إخراج مخسه، وإن ترصف فيه بمثل الصالة بطلت صالته مع التفاته لذلك. 
وأمـا الرشاء باملال من املؤمـن أو البيع له فإنه صحيح إال أن صاحب 

املال يبقى مشغول الذمة باخلمس ويطالب به يوم القيامة. 
وكـذا احلال فيـام إذا أذن للغري بالترصف بذلك املـال فإنه حيل لذلك 
الغـري أن يتـرصف ويتحمل صاحـب املال إثـم التفريط باخلمـس، فيكون 

الوزر عليه واملهنأ لغريه. 
وقد ورد عن أئمتنا (صلوات اهللا عليهم): «أن أشد ما فيه الناس يوم 

القيامة إذا قام صاحب اخلمس فقال: يا رب مخيس».
س ٢١٩: هـل جيـوز الصـالة يف بيـت مل خيمـس أو ارتـداء مالبس 
صاحبهـا مل خيمس أو أخذ حاجات من شـخص ال خيمس وما حكم الدار 
أو املالبـس التـي تعلـق هبـا اخلمـس بالنسـبة إىل مالكها من جهـة الصالة 

وبعض االمور العبادية؟ 
r ال جتوز الصالة يف البيت غري املخمس وال يف الثياب غري املخمسة 
بالنسـبة إىل املالك الذي تعلق اخلمـس بذمته ولكن العلم بتعلق اخلمس يف 
الثياب والبيت ونحومها حيتاج إىل سـؤال شفوي وأما االخرون عدا املالك 

فيجوز هلم الترصف.



(٦٨)

س ٢٢٠: نرجـو من سـامحتكم بيان حكـم الكتابات والنقوش عىل 
تربـة الصالة ففيها أسـامء اهللا تبارك وتعاىل أو أسـامء االئمة وهكذا علًام أن 

هذه الكتابات أو النقوش هي تراب أيضًا وليس بطريقة أخرى؟ 
r جتـوز الكتابـة املذكورة وجيوز السـجود عىل الرتبـة احلاوية لتلك 

الكتابة. نعم يتأكد لزوم احرتام الرتبة من أجل حرمة االسامء املذكورة.
س ٢٢١: مؤمن أخذ(تربة) من مسـجد الكوفة دون إذن فهل جيوز 

له استعامهلا يف الصالة وبامذا تنصحوه أن يفعل؟ 
r جيب عليه إرجاعها ملحلها الذي أخذها منه وال يصح منه الصالة 
عليهـا يف غـري املكان الذي أخذت منه، نعم إذا صـىل عليها غافًال عن ذلك 

صحت صالته.
س ٢٢٢: أهيام أفضل ثوابًا وفضيلة صالة اجلامعة يف الفنادق يف مكة 

املكرمة واملدينة املنورة أو الصالة فرادى يف احلرمني الرشيفني؟ 
r ورد  نص معترب يتضمن اسـتحباب الصالة يف املسـجد احلرام يف 
مكة املرشفة فرادى عىل الصالة يف غريه مجاعة، أما بالنسبة لغري مكة املرشفة 

فالنصوص فيه خمتلفة.

أحكام األذان واإلقامة
س ٢٢٣: إذا مجـع االنسـان بـني الظهـر والعـرص، أو بـني املغـرب 
والعشـاء، فهل يسـقط عنـه االذان للفريضـة الثانية، وهل يكون سـقوطه 
عزيمة أو رخصة ثم إذا فصل بني الفريضتني بدعاء قصري أو بمثل تسـبيح 

الزهراءJ فهل يؤذن للصالة الثانية؟ 
r مـع اجلمع بني الفريضتني يسـقط األذان للثانية، وجيتـزأ هلا بأذان 



(٦٩)

اُالوىل. ويف مرشوعية االذان هلا اشـكال، فمن أراد االتيان به البد له من أن 
ينوي االتيان به برجاء املرشوعية من دون جزم هبا.

وال خيل باجلمع بني الفريضتني التعقيب القليل للفريضة األوىل بمثل 
تسبيح الزهراءJ ونحوه.

فصول األذان واإلقامة
س ٢٢٤: هل جتوز الزيادة عىل فصول االذان املتعارف، الننا نعلم أن 
كال الفريقني قد أضاف شيئًا ما، فهل معنى ذلك اجلواز أم أن االمر توقيفي؟ 
r ليسـت صيغة السؤال دقيقة الن ذكر الشهادة الثالثة عند الشيعة مل 
يكن إضافة عىل االذان وال بقصد اجلزئية منه وإنام هو من قبيل الصالة عىل النبي 
وآله عند قول (أشهد أن حممدًا رسول اهللا)، إذ هو عند الفقهاء أمر مستحب 
ال أكثر يف االذان وغريه حيث أن الرواية قد وردت عن أهل البيتG بأنه 
«إذا قـال أحدكـم ال إله إّال اهللا حممد رسـول اهللا فليقل عـيل أمري املؤمنني».
وهلـذا االمر نظري يف تاريخ املسـلمني والصحابة حيـث ورد يف كتب 
التاريخ أن املسـلمني ملا قتلوا االسـود العنيس أذن مؤذهنم من أجل االعالن 
بقتله فقال: (أشـهد أن حممدًا رسول اهللا وأن عيهلة كذاب) ومل ينكر عليهم 

أحد بأهنم أدخلوا يف االذان ما ليس منه.
وأمـا إضافة (الصـالة خري من النوم) عند غرينا فالظاهر أهنا ليسـت 

من االذان وأدخلت عليه بعد عرص النبي8.
س ٢٢٥: يف املسـائل املنتخبة لالمام اخلوئيQ ما نصه: (والشهادة 
بوالية أمري املؤمننيA مكملة للشـهادة بالرسـالة ومستحبة يف نفسها)، 

فام معنى أن تكون (مستحبة يف نفسها)؟ 



(٧٠)

r يعنى: أهنا تسـتحب وإن مل تسبقها الشـهادة بالرسالة، الهنا إقرار 
بحق من الدين.

س ٢٢٦: هل أن فصول االذان من العبادات التوقيفية؟ 
r نعـم فصـول االذان مـن العبـادات التوقيفية. لكن جيـوز االتيان 
ببعـض العبـادات مـع االذان مـن دون قصـد اجلزئيـة منـه، كالصـالة عىل 

النبي8عند ذكره وكالشهادة الثالثة.
س ٢٢٧: هل جيوز أن يقول املؤذن يف االذان: (أشـهد أن اجلنة حق 

وأن النار حق وأن اهللا يبعث من يف القبور)؟ 
r نعـم جيوز ذلك، لكن ال بقصد اجلزئيـة من االذان، بل بقصد أهنا 

شهادة حق من الدين.
س ٢٢٨: إذا شـك االنسـان يف االذان أو االقامـة وكان هو يف أحد 

قسميها فهل يبني عىل االذان أم عىل االقامة؟ 
r يبني عىل االذان فيتمه ويأيت باالقامة.

النّية
س ٢٢٩: من قام لصالة الظهر مثًال ونوى غريها فام احلكم؟ 

r إذا نوى غريها بقلبه بحيث يكون قاصدًا لغريها للعدول عنها فال 
تقع عن صالة الظهر أما التلفظ باللسان فال أثر له وتقع عن صالة الظهر مع 

نيتها والقصد إليها بقلبه.
س ٢٣٠: لو نوى يف قلبه أهنا الظهر مثًال ويف لسانه غريها فام احلكم؟ 

r ال أثر للسان.



(٧١)

القيام
س ٢٣١: شخص معوق قطعت إحدى رجليه من الساق يتعرس عليه 
القيـام بعد أن يكمل الركعـة االوىل هل جيوز له اكامل صالته من جلوس؟ 
r إذا كان يمكنـه القيـام ولـو باالعتامد عىل عصـا أو نحوها فيجب 
عليـه ذلك واالتيان بام يمكنه مـن الركعات باملقدار االعتيادي وأما إذا كان 

ذلك حرجيًا عليه فيجوز له اكامل صالته من جلوس.
وال يكفي يف احلرج أنه يريد االرساع يف صالته، أو أنه يريد أن يدرك 
صـالة اجلامعة ويتابـع االمام أو غري ذلك، بل البد من صعوبة القيام بحيث 

جيهده بأكثر من طاقته، وهذا أمر نادرًا ما يتحقق.
س ٢٣٢: الشـخص املذكـور هـل جيـوز لـه االعتـامد عـىل رجلـه 

االصطناعية يف أثناء القيام يف صالته؟ 
r نعم جيوز له ذلك.

س ٢٣٣: هـل الركـوع مع القيام السـابق ركن كام يظهر من السـيد 
اخلوئيQ أم هو ركن بمفرده؟ 

r ركنية القيام السـابق إنام هي من جهة توقف الركوع الركن عليه.

القراءة
س ٢٣٤: شخص يقرأ القرآن وخيطأ أحيانًا أخطاء لفظية فهل واجب 
عىل من يسـمعه أن يصحح له اخلطأ علًام أن القارئ أكرب سـنًا من املستمع؟ 
r ال جيـب تصحيـح اخلطـأ ولكنه أفضـل وليكن بصيغـة االحرتام 

املناسب لكرب السن.



(٧٢)

س ٢٣٥: ورد يف القرآن املجيد االمر بسامع القرآن واالنصات إليه عند 
قراءته فهل هناك فرق يف االمتثال لالمر القرآين بني سامعه مبارشة من القارىء 
وبني سـامعه من الراديو أو جهاز التسجيل وهل حيصل الثواب باالنصات 
إىل القرآن املسموع من الراديو أو جهاز التسجيل وكذلك العقاب بعدمه؟ 
r إنام جيب االستامع للقرآن عىل املأموم إذا جهر به االمام يف الصالة، 
وقد فرست االية الرشيفة بذلك يف االخبار الواردة عن أهل البيتG نعم 
حيسن االستامع واالنصات لقراءة القرآن مبارشة وللمسجل كام حيسن ذلك 
يف كل كالم يدعو للخري ويذكر باهللا تعاىل وحيث عىل طاعته ويتضمن الوعظ.

س ٢٣٦: ما علة قول (كذلك اهللا ريب) بعد سورة االخالص؟ 
r هـذا ثناء عىل اهللا عز وجل ورد احلديـث عن املعصومنيG به، 

.Gفنحن نأيت به تسليًام هلم وتصديقًا حلديثهم
س ٢٣٧: ورد يف فصـل القـراءة مـن كتـاب الصـالة مـن فتواكـم 
(أن البسـملة جزء من السـورة) بينام تقول املسـألة (١٩٣) (ال جتوز قراءة 
البسـملة يف الفريضة بنية اجلزئية يف الصالة إال بنية تعيينها لسورة خاصة)، 

أرجو توضيح ذلك؟ 
r املقصود من ذلك أن البسملة جزء من كل سورة بعينها فالبد من 
قصد السورة التي ُقِرَئت هلا البسملة وال جيوز قراءة البسملة من دون تعيني 

ويكون تعيني السورة بعد قراءة البسملة.
س ٢٣٨: هل جتزي قراءة سورة الفاحتة يف الركعتني االخريتني سهوًا؟ 
r جتـزي مع العمد وااللتفـات إىل كون املقروء سـورة الفاحتة، الن 

املكلف خمري بينها وبني الذكر، كام ذكرناه يف رسالتنا.
س ٢٣٩: هل جيوز للشخص قراءة القرآن وهو جيهل أحكام القراءة 
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والقواعد الالزمة يف القراءة؟ 
r نعم جيوز أن يقرأ القرآن لنفسه.

س ٢٤٠:إذا جهراملصـيل يف موضع االخفات سـاهيًا ثم أعاد ما قرأ 
فهل يلزمه سجود السهو؟ 

r ال جيب.
س ٢٤١: هل جيوز قول: (صدق اهللا العيل العظيم) بعد اكامل سورة 

الفاحتة أو السورة التي بعدها يف الصالة الواجبة أو املستحبة؟ 
r نعـم جيوز ذلك. ولكنه ليس بمسـتحب، واملسـتحب الوارد عن 

أهل البيتGقول: احلمد هللا رب العاملني. فاالوىل االقتصار عىل ذلك.
س ٢٤٢: هـل يشـرتط يف كلمـة (وال الضالني) يف الصـالة الواجبة 
وضع اللسـان يف مكان معني حتى خترج الضـاد عىل النهج الصحيح وهل 
هـو مطلوب منا يف نطق كلمة الضالـني والظاملني بأن نفرق بينهام وهل كل 

منهام يشرتط فيه وضع اللسان يف مكان معني؟ 
r ال يشـرتط وضع اللسـان يف مكان معني. نعم البد من الفرق بني 
الضاد والظاء يف النطق، فإهنام وإن كانا من سـنخ واحد إال إن الظاء مسهلة 
والضاد مفخمة ويكـون خروجها دفعيًا نظري خروج الدال والطاء لكن مع 

املحافظة عىل مشاهبتها للظاء يف النطق والصورة والسنخ.

السجود
س ٢٤٣: هل السجود اسم مصدر أو مصدر؟ 

r خيتلف استعامله.
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س ٢٤٤: وما الفائدة العملية يف اخلالف؟ 
r قد تظهر الفائدة فيام إذا حصل السجود باملعنى املصدري من دون 
نية واسـتمر يف السـجود باملعنى االسم املصدري عن نية، فإن كان السجود 
الواجب هو السجود باملعنى املصدري فال جيزي ذلك وإن كان هو السجود 

باملعنى االسم املصدري فهو جمزئ.
س ٢٤٥: شـخص يصيل وجاء آخر فأخذ الرتبة من أمامه فامذا عليه 

أن يفعل؟ 
r حياول أن حيصل عىل ما يصح السـجود عليه ولو بامليش قليًال من 
دون أن يؤثـر ذلك عىل االسـتقبال وإذا مل يمكنه ذلـك جاز له ابطال صالته 

والبحث عام يصح السجود عليه.
س ٢٤٦: إذا أراد االنسـان أن حيفـظ آيات السـجدة عن ظهر قلب 
وكان يكررهـا بالنظـر إىل تلـك االيات الرشيفة فقط مـن دون تلفظ، فهل 

جيب عليه السجود كلام نظر إليها أم جيب يف حالة التلفظ فقط؟ 
r إنام السـجود مع التلفظ فقط وال جيب بمجرد احلضور القلبي أو 

النظر يف املصحف.

التشهد
س ٢٤٧: هل جيوز أن يقول املؤمن يف صالته عند التشهد (يف الركعة 
الثانيـة): (أشـهد أن عليًا أمري املؤمنني) عمًال بخـرب االحتجاج املروي عن 
الصـادقA: «إذا قـال أحدكم ال إله إّال اهللا حممد رسـول اهللا فليقل عيل 

أمري املؤمنني»؟ 
r ال جيوز ذلك النه كالم مبطل للصالة، وليس احلال كاالذان الذي 
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ال يبطل بالكالم يف أثنائه.
س ٢٤٨: ما حكم من يقول يف تشهده أثناء الصالة (وأشهد أن عليًا 

ويل اهللا)؟ 
r إذا كان جاهًال فصالته املاضية صحيحة وعليه ترك ذلك فيام بعد.

التسليم
س ٢٤٩: يف تسليم الصالة من هم املقصودون بقولنا (السالم علينا 
وعـىل عبـاد اهللا الصاحلني) ومن هـم املقصـودون بقولنا (السـالم عليكم 
ورمحـة اهللا وبركاتـه) فمـن هم عبـاد اهللا الصاحلـني ومن هـم املقصودون 

بقولنا(عليكم) فهذا الضمري إىل من يعود؟ 
r الظاهـر أن املـراد بعباد اهللا الصاحلني املعنى العـريف. والذي يظهر 
أن مرجـع الضمري يف قول: (عليكم) هو امللكان واملأمومون إذا كان املصيل 
االمـام، واالمـام واملأمومـون الذين عـىل اليمـني أو اليسـار إذا كان املصيل 
مأمومًا. نعم ال إشـكال يف االكتفاء بقصد املراد من الكالم إمجاًال وال جيب 

معرفته وتعيينه تفصيًال.
التعقيب وسجود الشكر

س ٢٥٠: مـا حكـم املصافحـة بعـد صـالة الفريضـة وقبـل البـدء 
بالتعقيـب كام هي العـادة اجلارية بني املصلني، وهل هلا أصل اسـتحبايب أم 

ال وكيف التعامل مع هذه الظاهرة؟ 
r مل يثبـت رشعـًا أن املصافحة مـن االداب املرشوعة بعـد الصالة. 
نعم ال إشـكال يف اسـتحباب مصافحة املؤمن يف كل وقت فاالتيان هبا عىل 
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أهنـا من املسـتحبات اخلاصة بالصالة كالتعقيب بدعـة حمرمة كام إن االتيان 
هبـا عـىل أهنا من املسـتحبات العامـة الحرمة فيه بل هو راجح. نعم حيسـن 
املحافظة حينها عىل االسـتقبال الن بعض التعقيبات يسـتحب إتيان املصيل 

هبا عىل هيئته حني الصالة.
القنوت

س ٢٥١: بنـاء عـىل القول بجواز االتيـان بالقنوت بعـد الركوع يف 
حال نسيانه فهل جيوز أن يؤتى بتكملته يف حال نسيان التكملة بعد الركوع 

خصوصًا يف القنوتات املحددة بصيغ خاصة كالوتر والغفيلة؟ 
r االتيان بالتكملة غري مرشوع.

منافيات الصالة
س ٢٥٢: إذا رأيت، أو سمعت أحدًا أخطأ يف صالته أو صىل صالة 

ونسى الواجب أو املستحب هل جيب عّيل تنبيهه عىل خطئه؟ 
r ال جيـب عليك تنبيهه إال إذا كان يعتمـد عليك يف معرفة أحكامه 

الرشعية.
س ٢٥٣: يظهر يف جهاز التلفزيون أحيانًا مذيع نرشة االخبار ويلقي 

السالم الرشعي عىل مشاهديه فهل جيب عىل املشاهد رد السالم عليه؟ 
r ال جيب.

س ٢٥٤: إذا سلم أحد من أهل البدعة والسفارة هل جيب رد السالم؟ 
r إذا مل خيرج عن حد االسالم جيب رد السالم.

س ٢٥٥: هل جيوز رد التحية التي ال تكون بصيغة السـالم كصباح 
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اخلري ومرحبًا وأمثاهلا؟ 
r نعم جيوز ذلك، بل يستحب عمًال بمقتىض اخللق.

صـالة اجلمعـة
س ٢٥٦: سيدنا ماذا تقول يف صالة اجلمعة بالنسبة ملقلديكم؟ 

r الجتب صالة اجلمعة حتى لو أقيمت يف بعض االمكنة.وعىل ذلك 
جرت سرية الشيعة قديًام وحديثًا.

صالة االيات
س ٢٥٧: يف صالة االيات (للكسـوفني) إذا كان القرص قد احرتق 
كليـًا، ومل يعلم به إال بعد االنجـالء، فهل جيب القضاء فورًا بمجرد العلم، 

أم جيوز فيه الرتاخي؟ 
r جيوز الرتاخي يف القضاء وال جتب املبادرة إليه.

صالة القضاء
حكم القضاء ومورده

س ٢٥٨: هناك نزاع حاصل بني أبناء السـنة والشيعة حول موضوع 
قضـاء ما يف ذمـة الرجل املتويف عىل الـويل. هل هناك آيـة قرآنية أو حديث 

نبوي رشيف يثبت ذلك أقصد بالنسبة للصوم والصالة؟ 
r يكفينـا الثبـات ذلك روايـات أئمة أهل البيـتG وقد ورد يف 
أحاديث نبوية كثرية «إين خملف فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي».
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س٢٥٩:العمـل بالتقيـة هـل يوجب القضـاء من الصـالة والصيام 
وغريها؟ 

r إذا كان العمـل بالتقيـة االتيـان بالعمـل عـىل الوجـه الـذي عند 
املخالفـني كالصـالة بالتكفري فال جتب االعادة وال القضـاء، وإن كان برتك 
العمل الواجب كاالفطار يوم الشك إذا ثبت عندهم اهلالل فيجب القضاء. 

نعم البد يف جواز العمل بالتقية من حتقق رشوطها.
س ٢٦٠: شـخص مطلوب صلـوات واجبة قد فاتته ولكنه يريد أن 
يصيل أيضًا بعض الصلوات املستحبة فهل جيوز له أن يصيل هذه الصلوات 
الواجبة يف أوقات فراغه وأن يتم أيضًا صلواته املستحبة أم أنه جيب أن يتم 

صلواته الواجبة ثم يبدأ يف صلواته املستحبة؟ 
r جيـوز لـه اقامة الصلوات املسـتحبة حتـى لو كان عليـه صلوات 

واجبة.
س ٢٦١: مؤمـن كان يؤخـر صـالة العشـاء إىل أن حيـني أول وقت 
فضيلتها، فإذا تويف بعد أداء صالة املغرب وقبل حضور وقت فضيلة صالة 

العشاء، فهل تكون ذمته مشغولة بصالة العشاء تلك؟ 
r نعم.

النيابة
س ٢٦٢: هـل أن قـراءة القـرآن واعطـاء الصدقـات (اخلـري) إىل 
املسـاكني واليتامى بقصد الثواب إىل موتانا يصل إليهم ثواهبا وهل الثواب 
أو احلسـنات يضـاف إىل حسـناهتم ويضاعف هلم وهل االدعيـة التي تقرأ 
بقصـد الثواب هلم حيسـب هلم مع العلم أن امليـت (والدة) كانت ال تعرف 
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الكتابة والقراءة وكانت تصيل وتصوم رغم مرضها املزمن؟ 
r نعم يصل إليها ثواب االعامل املذكورة.

س ٢٦٣: اخـواين يعملـون الوالئم ويعزمون النـاس عليها ليأكلوا 
بثـواب والـدي أو يتصدقـون إىل معارفهـم وأصدقائهـم وأقربائهـم وأنـا 
ووالـديت ال نسـتطيع التدخل يف هذا االمر علـًام أين أطمع يف حصتي وأبرء 
الذمة عام يتصدقون به نيابة عن والدي وأما الرصفيات والتبذير لكل منهم 
لعائلته أو لنفسه فأنا ال أبرىء الذمة هل هذا من حقي أم ال الين ال أرى فيه 
العدالة لكن ال أستطيع ختوفًا منهم يف أن أخربهم علنًا وهل أيب حيصل عىل 
الثواب من خالل هذه العطايا أوهذه العزائم أو من خالل املأتم احلسـيني 

(أرواحنا فداه) يكون يف دارنا اسبوعيًا؟ 
r إذا كان االنفـاق قربـة إىل اهللا تعـاىل وبوجه غري حمـرم وصل ثوابه 

البيك إن شاء اهللا تعاىل وإذا كان مباهاة أو بوجه حمرم فال ثواب فيه.
س ٢٦٤: املتوىف ترك مبلغًا من املال ولديه من االوالد ذكورًا واناثًا، 
وذمته مشـغولة بصالة وصوم وبام أن الولد االكرب فاسق وال يريد قضاء ما 
فـات عن أبيه، هل جيوز أن يؤخذ من سـهمه من دون إذنه الجارة الصالة 

والصوم عن أبيه، ومع عدم اجلواز كيف يفرغ ذمة االب؟ 
r ال جيوز االخذ من املال بغري إذنه. وعندنا أنه جيب عىل بقية الورثة 
الذكور أن يقوموا بالقضاء ومع عصياهنم ال تفرغ ذمة امليت، وهو املسؤول 

لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها.
س ٢٦٥: ما املقصود من الولد االكرب هل خصوص الذكر أم يشمل 
االنثى فإذا كانت االنثى أكرب سنًا من الذكر، فهل جيب عىل الذكر قضاء ما 

فات عن أبيه؟ 
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r نعم جيب الن املراد بالولد االكرب أكرب الذكور.
هذا ولكن املختار عندنا وجوب القضاء عىل مجيع الورثة الذكور، ال 

عىل خصوص االوالد وال عىل خصوص االكرب.
س ٢٦٦: مع عدم وجود الذكرهل تربئ ذمة االنثى؟ 

r نعم الجيب القضاء عىل االنثى.
س ٢٦٧: املجتهـدون رعاهـم اهللا تعاىل خمتلفون يف مفردات احلبوة، 
فهل يكون ذلك بحسـب تقليد املتوىف أم بحسـب تقليد الورثة، ثم إذا كان 

اختالف الورثة يف تقليدهم يعملون بحسب تقليد الولد االكرب؟ 
r احلكـم تابـع لتقليد الورثة ومـع اختالف تقليدهـم يتعني عليهم 

التصالح أو الرجوع للحاكم الرشعي لفض النزاع.
س ٢٦٨: هـل مـن اجلائـز بيـع ثـواب املسـتحبات كقـراءة القرآن 
وزيـارات املعصومنيG وغري ذلك إىل املوجوديـن قبل موته كأن يكون 
أثناء حياته بحيث يبذل له صاحب املال الثمن ويقوم هو بأخذ ثواب عمله 
الفـالين وهـل يرتتب ثـواب لصاحب املـال يف هذه الصفقة وهل يشـرتط 

عجز صاحب املال أم أن هذا العمل جائز لالموات فقط؟ 
r نعم جيوز إهداء الثواب وأخذ املال عىل ذلك.

س ٢٦٩: جيب عىل ويل امليت قضاء ما فات والده من صالة وصيام، 
ولو تعدد الويل اشرتكا، وإن حتمل أحدمها كفى عن االخر. فلو كان للميت 
وليان وكان عىل امليت صالة شـهرين، فقام االول بقضاء شـهر، ومل يقض 

الثاين فهل جيب عىل االول قضاء ما مل يقضه أخوه؟ 
r نعم جيب عليه القضاء، النه واجب كفائي.
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س ٢٧٠: إذا مـات االب وكان تـارك الصـالة طيلـة حياتـه وكان 
يـرشب اخلمر ويعمل الكبائر هل واجب عىل ولده أن يقيض ما فات االب 

من صالة وصيام....الخ؟ 
r ال جيب ذلك إذا مل يكن االب بصدد القضاء ومات عىل ذلك.

س ٢٧١: ما حكم الشخص الذي وصل إىل سن اهلرم (اخلرف) هل 
تسقط عنه الصالة حاليًا وبعد موته جيب عىل الولد االكرب قضاء ما فات عن أبيه؟ 

r إذا مل يعقل الصالة فال صالة عليه وال قضاء عليه وال عىل وليه.
س٢٧٢ما احلكم فيام إذا كان يدرك إذا قيل له أن وقت الصالة قد دخل 
فيصيل لكن مع عدم حتسني الوضوء وال الصالة الصحيحة بأجزائها ورشائطها 
هل تسـقط عنه الصـالة أم جيب عىل الولد االكرب قضاؤهـا عنه بعد موته؟ 

طًا فال قضاء عليه وال عىل وليه. r إذا مل يكن مفرِّ
س ٢٧٣: ختم أحد املؤمنني قراءة القرآن املجيد ويريد اهداء قراءته 
إىل والديـه فهل هناك اسـلوب معني أو كلامت معينة الهـداءه وهل يكون 
االهداء قبل البدء بالقراءة أم بعد االنتهاء من قراءة كل القرآن الكريم وهل 

يكفي النية املجردة دون التلفظ؟ 
r تكفـي النية، ويكون االهداء بعد إكامل القراءة. نعم يمكن النيابة 

عن الغري عند الرشوع يف القراءة.
س ٢٧٤: أمـرأة كانت تصيل وتصوم وقـد قطعت الصالة والصيام 
عندمـا أصيبـت بمرض االعصـاب أصبحت فاقدة الشـعور واالن توفت 

فهل عليها قضاء للصالة والصيام إذا ماتت هبذه احلالة املذكورة؟ 
r ال جيـب القضـاء عليها وال عىل ورثتها إذا كانت فاقدة الشـعور. 

واهللا سبحانه العامل.
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س ٢٧٥: هل جتوز االجارة عن احلي يف املستحبات؟ 
r جيوز االجارة عنهم فيام ترشع النيابة فيه من املستحبات، كالصالة 
والصـوم واحلج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن أما يف غري ذلك فال تكون 
النيابة إال برجاء املرشوعية، كام ذكرنا يف رسالتنا العملية (منهاج الصاحلني).

االستئجار عىل تفريغ ذمة الغري
س ٢٧٦: شخص يقرأ القرآن لالموات مقابل ثمن ولكن يف قراءته 
يوجد أخطاء فام هو حكم الرشع يف هذه القراءة والثمن وهل جيوز أم ال؟ 
r إذا كان من يدفع املال يعلم بنوع قراءته وال يشـرتط عليه القراءة 

الصحيحة جاز له ذلك.

صالة اجلامعة
س ٢٧٧: أهيـام أفضل االتيان بصالة العشـاء مجعًا مع صالة املغرب 
يف أول الوقـت املشـرتك هلـام وأدائها مجاعة أم تأخري صالة العشـاء إىل أول 

وقت فضيلتها (اختفاء احلمرة املغربية) وأدائها منفردًا؟
r الظاهر أن االفضل االول المهية اجلامعة.

ما تنعقد به اجلامعة
س ٢٧٨: صـالة االيات إذا كان االمام قد صالها أداًء أو قضاًء، ثم 
حـرض بعـض املأمومني الذين مل يصلوهـا وطلبوا من االمـام أن يصيل هبم 

صالة االيات مجاعة، فهل جيوز لالمام إعادهتا ولو استحبابًا؟ 
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r ال يـرشع تكرارهـا يف القضـاء ويـرشع تكرارهـا يف االداء ما دام 
القـرص حمرتقًا بل هو مسـتحب. والظاهر جواز االئتـامم بمن يعيد الصالة 

حينئذ وإن مل تكن واجبة يف حقه.

رشوط انعقاد اجلامعة
س ٢٧٩: بعض أوساط املسلمني اجلدد يف أمريكا يعانون من مشكلة 
أن والدهتم كانت نتيجة صداقات بني آبائهم وأمهاهتم غري املسلمني، وهذه 
حالـة عامة يف أوسـاطهم بحيـث تندر أو تنعدم حاالت الـزواج ضمن أية 
رشيعة وبـام أهنم هيتمون كثريًا بصـالة اجلامعة ويعتربوهنا شـعارًا رضوريًا 
يصعـب جـدًا جتاوزه فامذا يصنعون هـل جيوز أن يقّدمـوا أحدهم ويصلوا 
خلفه متجاوزين رشط طهارة املولد ما داموا كلهم أو جلهم كذلك وما هو 

احلل املمكن رشعًا يف نظركم؟
r ال حـل للمشـكلة بعد كون أدلة رشطية طهـارة املولد مطلقة. إال 
أن تتحقق الشـبهة يف املقام، أو يكون ذلك زواجًا عندهم بحسـب أعرافهم 

بحيث يقر دينهم ولو بعنوان ثانوي، أما إذا كان زنى فال حل للمشكلة.
س ٢٨٠: إذا صلت جمموعة من املخالفني معنا مجاعة، وكانوا بحيث 
يكون اتصال املأمومني باالمام بواسطتهم، فهل يشكلون فاصًال بني املأموم 
واالمـام ولو كان حمل االتصال بني املأموم واالمام بشـخص نعلم ببطالن 

صالته واقعًا فهل ينقطع االتصال به؟ 
r ال يشـكلون فاصـًال إذا كانـت الصـالة معهـم مـوردًا للتقية ولو 
بلحـاظ تأليـف القلـوب وحسـن املعـارشة الذي أمرنـا به معهـم والظاهر 
حتققه يف مفروض السؤال. ال يقدح الشخص الواحد إذا مل تكن املسافة بني 
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املصـيل ومن تصـح صالته بقدر ما ال يتخطى، كام ذكرناه يف املسـألة االوىل 
من الفصل الثالث يف رشوط انعقاد اجلامعة.

س ٢٨١: يف بعـض صلـوات اجلامعـة وخاصـة اجلمعـة عنـد البدء 
بالصـالة أجـد بجانبي شـخص ذات سـمعة غري جيـدة أو يتلفـظ خارج 
اجلامـع بكلامت قبيحـة فأقول يف نفيس أن صاليت غـري مقبولة الين مع من 

أصيل فهل تصح صالتى أم هل جيب عيل أن أعيد صاليت؟ 
r تصح الصالة وال يرضك من يصيل معك مهام كانت حاله.

س ٢٨٢: إذا بطلـت صـالة االمام لوجود حاجـب مثًال فهل تبطل 
صالة املأمومني؟

r ال تبطل صالهتم.
س ٢٨٣: وهل جيب عىل االمام االخبار إذا كان علمه بالبطالن بعد 

الصالة أو يف أثنائها؟
r ال جيب االخبار.

س ٢٨٤: هـل جتوز الصـالة فرادى يف مكان تقـام فيه اجلامعة وهل 
خيتلـف احلكـم بني ما إذا عـرف املصيل أن االمام جامـع للرشائط أو جهل 
حاله بحيث أصبح من غري اجلائز له االئتامم به لكونه جمهول احلال بالنسـبة 

له وهل خيتص احلكم باملسجد؟
r نعم جتوز الصالة فرادى يف مجيع االحوال املذكورة يف السؤال.

س ٢٨٥: يف صـالة اجلامعـة يف املسـجدين الرشيفـني يصعـد بعض 
النـاس إىل الطابق االعـىل ويأمتون باالمام من هناك مع أهنم ال يرون شـيئًا 
مـن صفوف اجلامعـة وال االمام فهل جيـوز االئتامم من هنـاك وهل احلكم 



(٨٥)

يشمل كل صالة مجاعة، حتى خلف االمامي ويف احلاالت االعتيادية؟ 
r يف صحة االئتامم من العلو املذكور إشكال واملتيقن من ذلك العلو 

غري املفرط الذي ال خيل بوحدة املكان. 
س ٢٨٦: إذا علـم املأمومـون يف صـالة اجلامعة أن الـذي يوصلهم 
باالمـام صالتـه باطلة إما بخلل باملقدمات مثل الوضـوء أو بنفس الصالة 
فهـل جيب عليهم االنفراد وإذا مل ينفردوا مـع علمهم ببطالن صالته تعترب 

صالهتم باطلة؟ 
r إذا كان الشخص املذكور واحدًا فهو ال يؤثر عىل صحة مجاعتهم 
وأما إذا كان الفاصل أكثر من واحد بحيث يكون الفاصل بينه وبني اجلامعة 
أكثـر من مرت وربع فتبطل مجاعته. وحينئذ تبطل صالته إذا أخل بالقراءة يف 

الركعتني االوليني من صالته مع التفاته لبطالن مجاعته.

رشوط إمام اجلامعة
س ٢٨٧: هل جيوز للمكلف مع عدم إحرازه لعدالة نفسـه أو تأكده 
من عدمها أن يتصدى لالشياء املرشوطة بالعدالة كإمامة اجلامعة والشهادة 

عند القايض؟ 
r ال جيـوز له التصدي والسـعي المامة اجلامعة نعـم إذا صّلوا خلفه 
مـن دون أن يتصدى هو لذلك مل جيب عليه منعهم وجتوز الشـهادة إذا علم 

من نفسه الصدق.
س ٢٨٨: هـل جيـوز للمكلف أن يكون إمام مجاعة يف صالة اجلامعة 

بدون إجازة أو توثيق أو إذن من احلاكم الرشعي؟ 
r نعم جيوز ذلك إذا كان عادًال ملتزمًا.
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س ٢٨٩: هل يشرتط عند صالة اجلامعة إحراز عدالة االمام وكيف 
يتم إحرازها؟

r البـد من إحراز عدالة االمام حني الصالة خلفه، واالحراز يكون 
إما بالبينة أو باملعارشة املوجبة للعلم بالعدالة أو بحسن الظاهر لظهور اخلري 

منه وعدم ظهور الرش ملن خيالطه ويعارشه.
س ٢٩٠: هـل عندكـم أن إمام اجلامعة جيـب أن ال يكون أعرابيًا أي 

من سكان البوادي حتى لو كان مؤمنًا موثقًا يف دينه؟ 
r إذا كان متفقهـًا يف الديـن عارفـًا بأحكامـه فال جيـري عليه حكم 
االعـرايب، بل جيوز أن يـؤم املهاجرين حينئذ، وهم املتفقهـون يف الدين من 

أهل املدن، عىل ما ذكرناه يف رسالتنا العملية (منهاج الصاحلني).
س ٢٩١: ما حكم صالة اجلامعة إذا نسى االمام بعض الكلامت من 
السورة أو بدل حرف مكان حرف مع عدم التفاته وعدم التفات املأمومني 

إال بعد متام الصالة؟ 
r الصالة صحيحة منه ومنهم.

س ٢٩٢: مـع وجـود طالب العلـوم الدينية يف املنطقـة القريبة التي 
فيهـا صالة اجلامعة هـل جيوز الصالة خلـف غريهم من املؤمنـني العدول 
مـع أن طالـب العلم أوىل من غـريه يف هذه املجاالت، ومـا هي نصيحتكم 
إىل املؤمنـني االخيار خصوصًا أن ذلك يسـبب مجود طالـب العلم أو عدم 

االهتامم بطالب العلوم الدينية؟ 
r مثـل هذه املصالح ال تبلغ مرتبة تقتـيض حرمة الصالة خلف غري 

طالب العلم. 
أما نصيحتنا فهي تكريم طالب العلم إذا كان أهًال للتكريم يف دينه وورعه 
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وإخالصه يف أداء وظيفته، بحيث يكون داعيًا إىل اهللا تعاىل ومثاًال يقتدى به.
س ٢٩٣: االمـام يلحـن يف كلمة أو أكثر من الفاحتة أو السـورة ماذا 

يفعل املأموم؟ 
r ال يصـح االئتـامم به إال أن يكـون املأموم يلحن مضطـرًا يف نفس 
موضـع حلـن االمـام أو يلتحق املأمـوم باالمـام باالخريتني فقـط أو تكون 

الصالة اخفاتية ويقرأ املأموم لنفسه.
س ٢٩٤: هل جتوز الصالة خلف امام اجلامعة الذي يسـتخدم اجلن 
يف معاجلة االمراض النفسـية والعقلية وهـل حتل الصالة خلف من يصلح 
ذات البني باسـتعامل نفس العمل السـابق (بطريقة اجلـن) مع أنه ال يكون 

هناك رضر عىل أي شخص؟ 
r إذا كان عن طريق السحر فهو من الكبائر املسقطة للعدالة، ومانع 
من الصالة خلف الشـخص، وإذا كان بطريق آخر وال رضر فيه عىل مؤمن 

فهو جائز وال خيل بالعدالة وال يمنع من الصالة خلف الشخص.

أحكام اجلامعة
س ٢٩٥: يف صـالة اجلامعـة إذا قـال املقيم (قد قامـت الصالة) فإن 
بعض املؤمنني يسـجدون سـجديت الشـكر قربة مطلقـة إىل اهللا تعاىل، فهل 

جيوز ذلك أم يستحب أم يكره، أم حيرم؟ 
r مل يـرد ذلك يف مسـتحبات اجلامعة، بـل ورد أن املأمومني يقومون 
عند قول قد قامت الصالة، وحينئذ فالسجود املذكور ال يكون مرشوعًا بل 
يكون بدعة إذا جيء به عىل أنه من آداب اجلامعة ومستحباهتا وأما إذا جيء 

به كأمر مستحب يف نفسه فليس حمرمًا.
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س ٢٩٦: مـا هـو حكم املأموم الـذي كان يقرأ الفاحتة والسـورة يف 
االوليني من صالة اجلامعة جهًال منه باحلكم،مدة من الزمن فهل جيب عليه 

االعادة يف الوقت والقضاء يف خارجه أم ال؟ 
r ال جيب عليه القضاء وال االعادة.

س ٢٩٧: املأموم يف صالة اجلامعة إذا سبق االمام باالفعال كالركوع 
والسـجود غفلـة أو جهـًال باحلكم فام هـو حكمه وحكم الذيـن يكون هو 
مـن اجلامعـة؟  االول  الصـف  يف  وخصوصـًا  باالمـام  اتصاهلـم  واسـطة 
r صالة اجلميع ومجاعتهـم صحيحتان ال يرض هبا االخالل باملتابعة 

بالوجه املذكور.
س ٢٩٨: إذا كان االمـام يف الركعـة الرابعـة، واملأمـوم يف الركعـة 
الثانيـة، وجلسـا للتشـهد فعندما يصل االمـام إىل السـالم، فهل جيب عىل 

املأموم التجايف أو ال؟ 
r الظاهر وجوب التجايف يف املقام.

س ٢٩٩: عنـد عـدم مقـدرة املصـيل مجاعة من قـراءة السـورة عند 
التحاقـه باجلامعـة يف غـري الركعة االوىل، فهـل جيب عليه التعجيـل بقراءة 
الفاحتة ليتسـنى له قراءة السـورة، ثم هل جيب عليه ترك مستحبات القراءة 

كاالستغفار واحلمدلة مثًال، وكذلك هل جيب اختيار أقرص السور؟ 
r جيب االتيان بالفاحتة والسورة مهام أمكن.

س٣٠٠: إذا نيس االمام احلمد والسـورة أو التسبيح وركع فام حكم 
املأموم؟ 

r إذا التفت املأموم قبل الركوع تدارك القراءة والتسبيح لنفسه، وإن 
التفت بعدما ركع مع االمام فال يشء عليه وصحت صالته.
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س ٣٠١: وما احلكم إذا كان املنيس السورة فقط؟ 
r احلال فيها كام يف الفاحتة.

الزيادة والنقيصة يف الصالة
س ٣٠٢: هل الواو (وأشـهد أن حممدًا عبده ورسـوله) أثناء التشهد 

تركه عمدًا أو سهوًا مبطل للصالة؟ 
r ال يؤثر يف بطالن الصالة. لكن االوىل االتيان هبا.

س ٣٠٣: امـرأة اعتادت يف صالهتا وهي جاهلة باالمر أن تسـتغفر 
وتسبح وتذكر االئمةG يف التشهد االخري قبل التسليم ثم تسلم وبعد أن 
علمت باخلطأ أّدت صالهتا بصورة صحيحة، فام حكم صالهتاالسابقة علًام 

إهنا امرأة كبرية السن؟
r ليس عليها يشء.

الشك يف الصالة وأفعاهلا
س ٣٠٤: إذا شـك املصـيل يف الصـالة الرباعيـة وهو جيهـل أحكام 

الشك والسهو وأكمل صالته ثم أعادها ثانية فهل تربىء ذمته؟ 
r نعم تربئ ذمته.

س ٣٠٥: إذا حصـل شـك أثنـاء القيـام يف أنه ركـع أم ال، فإذا ركع 
وكان هو فعًال راكع اصبح هناك ركوعان فتبطل الصالة بزيادة هذا الركوع 
النـه ركـن تبطل الصالة بزيادتـه أونقيصته عمدًاأوسـهوًا،وإذا مل يركع ومل 

يكن هو فعًال فتبطل الصالة أيضًا بنقيصته، فام هو احلل؟ 
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r إذا شـك يف الركوع أثناء القيام وجـب عليه الركوع، وإذا تبني له 
بعد ذلك أنه كان قد ركع أعاد صالته. وإن مل يتبني له ذلك فال يشء عليه.

قضاء األجزاء املنسية
س ٣٠٦: ذكرتـم يف رسـالتكم العمليـة (منهاج الصاحلني) املسـألة 
(٢٧٣) مـا هـذا لفظـه: (وإن ذكـرهـ  أي التشـهدـ  بعـد الركـوع مىض يف 
صالته، ووجب عليه قضاؤه...)، ويف مسـائل قضاء االجزاء املنسية (وأما 
التشهد االول إذا نسيه أو نيس بعضه وذكر بعد الركوع فيجزيه عنه سجود 

السهو). فام هو وجه اجلمع بينهام؟ 
r االجتزاء بسـجود السهو راجع إىل أن قضاء التشهد املنيس يكون 
بالتشـهد الذي يتضمنه سجود السهو، فهو يف احلقيقة قضاء للتشهد املنيس 
يتداخل مع التشـهد الذي يتضمنه السـجود، ال أن القضاء يسقط وسجود 
السهو بتاممه خارج عنه وواجب بسبب السهو. هذا هو الذي يقتضيه اجلمع 

بني االدلة، ولعله حيسن تبديل العبارة ورفع االهيام فيها.

سجود السهو
س ٣٠٧: إذا سـهى االنسـان يف بعض أجزاء سـجديت السـهو فهل 

جيب عليه أن يأيت بسجديت السهو للسهو؟ 
r ال جيب عليه سـجود السـهو للسهو يف السـجود املذكور. نعم إذا 
كان السـهو بالنقـص فاالحوط وجوبًا تـدارك السـجود االول أما إذا كان 

بالزيادة فال يبطل السجود االول.
س ٣٠٨: هل جيوز االتيان بسجديت السهو بعد االتيان باملنافيات؟ 
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r االحوط وجوبًا عدم الفصل بني الصالة وبني سجود السهو بمنافيات 
الصالة. لكن لو جاء باملنافيات مل يسقط وجوب سجود السهو ويصح منه.
س ٣٠٩: يف حالة حدوث خلل يف سجديت السهو أو صالة االحتياط 

فام هو احلكم؟
r اخللـل يف سـجديت السـهو ال يؤثـر عليهـام وأما صـالة االحتياط 

فحكمها حكم الصالة االعتيادية تبطل بام يبطل الصالة.
اخللل يف النافلة

س ٣١٠: هل تؤثر الزيادة يف الكالم سهوًا يف الصالة املستحبة وهل 
يرتتب عليها السهو؟

r ال جيب سجود السهو وإن كان االحوط استحبابًا.
صالة املسافر

س ٣١١: هـل التخيـري بـني القـرص والتامم للمسـافر خيتـص بمكة 
املكرمة واملدينة املنورة القديمتني أو يشمل املناطق احلديثة منهام؟ 

r خيتـص بـام كان منهـام أيام النبي8 واالئمـةG إىل أيام 
.Aاجلواد

س ٣١٢: املسؤولون واملرشـدون للحجاج الذين يامرسون عملهم 
سنويًا هل حكمهم القرص أو التامم؟ 

r إذا مل يكثر منهم السفر طول السنة فعليهم التقصري وجمرد االلتزام 
باحلـج يف عام الرشـاد احلجاج وإدراة شـؤوهنم ال يكفـي يف وجوب التامم 

عليهم.
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س ٣١٣: هناك مناطق وأقضية كام نسميها تبعد عن أقضيتنا أومناطقنا 
مسـافة رشعيـة وال توجد بني هذه االقضية وقضائنـا بناء من دور ونحوها 
وإنـام توجد مسـاحات شاسـعة أو نخيل وأشـجار علـًام أن حمافظتنا مدينة 
كبرية. فهل إذا سافرت أو ذهبت من منطقتنا إىل هذه االقضية أفطر وأقرص؟ 

r نعم تفطر وتقرص.
س ٣١٤: وهـل إذا وجدت بني هذه االقضية ومنطقتنا بناء من دور 

ونحوها مل يعد سفر (ال إفطار وال قرص)؟ 
r إذا كانـت املنطقـة التـي تعيـش فيهـا مسـتقلة عن تلـك االقضية 

فيعد سفرًا.
س ٣١٥: ومـاذا لو عـدت هذه االقضية تارخييًا مـن نفس املحافظة 

فهل تأخذ حكًام آخر؟ 
r املقيـاس يف السـفر عىل املسـافة الرشعية يف الوقت احلـايل وال أثر 

للواقع التأرخيي.
س ٣١٦: وهل إذا مل يوجد بناء من دور ونحوها بني االقضية التأرخيية 
أو العرفيـة التابعـة للمحافظـة وبـني منطقتنـا يعـد سـفر(يفطر ويقرص)؟ 
r ال عالقـة للبنـاء ونحوه يف صدق السـفر وعدمه، وإنـام املعيار يف 
صدق السفر عىل خروج االنسان عن حمل سكناه ومستقره إىل مسافة رشعية.
س ٣١٧: ومـن حيدد أهنا أصبحت من التوابع العرف أم الزمن وإذا 

العرف مل حيدد أفال حيدد الرشع ذلك وإذا كان الزمن فكيف؟
r املقياس ما سبق بيانه.

س ٣١٨: وإذا كان بني منطقتنا واالقضية االخرى هنر أو شط العرب 



(٩٣)

ويفصل بينهام وتوجد مسافة بينهام وال توجد مساحة غريه فهل يعد التنقل 
بينهام سفر ليقرص ويفطر وكيف حيدد املسافر الراجع ملنطقته حد الرتخص؟ 
r املقياس ما سبق بيانه من استقالل القضاء عن املركز وعدمه، وأما 
حد الرتخص فيحسـب من اختفاء املسـافر عن أهل البلد، كام يعرف بعدم 

سامع االذان.
س ٣١٩: وإذا كانـت بـني االحياء واملناطق بنـاء أي متصلة فكيف 
أحسـب حد الرتخص عند سفري ملحافظة أخرى هل أحسبها من بيتي إىل 

كم كيلو مرت تقريبًا أم أحسبها من هناية منطقتي أو حيي أم كيف؟ 
r احلساب من هناية املنطقة التي أنت تسكنها وترتبط يف معاشك هبا 

ال بغريها.
س ٣٢٠: وهل املسـافر اخلارج من بلدته إىل حمافظة أخرى إذا رجع 
إىل حمافظتـه مـن السـفر هل يعد نفسـه دخل حد الرتخـص إذا وصل الي 

منطقة تعترب من املحافظة عرفًا؟
r ال يعد نفسـه حارضًا حتى يدخل املدينة ال املحافظة وحيسب حد 

الرتخص باالضافة إىل املدينة ال غري.
س ٣٢١: هـل يعترب املسـافر نفسـه دخل حد الرتخـص إذا كان بني 

املنطقة التي دخلها من حمافظته وبني منطقته بناء؟ 
r ال عالقة للبناء ونحوه وإنام ملا تقدم من االستقاللية وعدمها.

س ٣٢٢: هـل يعتـرب املسـافر نفسـه دخل حـد الرتخـص إذا دخل 
منطقته هو فقط؟ 

r حيسـب حد الرتخص من منطقته التي هو فيها والتي يرتبط هبا يف 
ُأمور معاشه.



(٩٤)

س ٣٢٣: مـا حكـم البغدادي املسـافر إىل احللة إذا رجع من السـفر 
ودخل (البياع) فهل يعد أنه دخل حد الرتخص ليتم صالته؟ 

r إذا كان يعيش يف مركز بغداد أشكل دخوله حد الرتخص بدخوله 
(البياع).

س ٣٢٤: من كان عمله السفر كسائق السيارة مثًال. إذا أراد الصالة 
يف الطريـق أو دخـل عليـه الزوال وهـو يف الطريق أيام الصيـام فهل يقرص 
ويفطـر أو ال وهل يفرق فيه بـني أن يكون رجوعه إىل وطنه كل يوم أو كل 

اسبوع أو أكثر؟ 
r مـن كان السـفر مقتـىض وضعه الطبيعـي املتعـارف يف حياته وال 
يكون حالة خاصة اسـتثنائية وذلك بأن يكون سـفره مقاربًا حلرضه أو أكثر 
منه كسائق السيارة ونحوه يتم يف الطريق ويصوم من دون فرق بني رجوعه 

إىل وطنه كل يوم أو كل اسبوع أو أكثر.
س ٣٢٥: إذاخرج سائق السيارة عىل طريق غري طريقه املعتاد أو إىل 

جهة غري جهته املعتادة فام حكمه؟ 
r إذا كان خروجه من ضمن عمله أتم وصام.

س ٣٢٦: وإذا سـافر السـائق إىل غري اجلهة املعتـادة حلاجة ال عالقة 
هلا بعمله؟

r أفطر وقرص.
س ٣٢٧: من كان عمله يف السفر وأرسل من عمله إىل حمل آخر يف السفر 
أيضًا متعلق بعمله االول فام حكم صالته وصيامه بالنسـبة للعمل الثانى؟ 
r أمـا يف القسـم االول فالسـفر الثاين ال يكون بحكم السـفر االول 
إال إذا كان مثلـه عمـًال للشـخص كالسـائق بـني مدينتـني يذهـب ملدينـة 
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ثالثـة للنقـل، وإال فال يلحق به، كالسـائق بـني مدينتني يذهـب ملدينة ثالثة 
لتصليح سيارته.

وأما القسـم الثاين فالسفر الثاين حكمه التقصري واالفطار، كاملوظف 
الـذي عمله يف مدينـة غري مدينته فيتخذ تلك املدينة مقـراً له، ثم خيرج منها 

لتعقيب معاملة توظيفه يف مدينة ثالثة.
س ٣٢٨: وإذا كان عمله االول يف وطنه وأرسل من عمله ملسافة سفر 
النجـاز عمل لـه عالقة بعمله االول فام احلكم وهـل يكون ملّرات اخلروج 

عدد معني كالثالث واالكثر بحيث يصدق عليه أن عمله يف السفر؟ 
r البد من تكرر السـفر منه بحيث يكون السـفر منه مقتىض وضعه 
الطبيعـي املتعارف يف حياتـه، وال يكون حالة خاصة اسـتثنائية، وذلك بأن 

يقارب سفره حرضه أو يزيد عىل حرضه.
س ٣٢٩: هـل تفرقون بـني املدن الصغار والكبار يف أحكام السـفر 
ذهابـًا وإيابـًا، فمثًال هـل أن امتداد العمران داخل يف حسـاب املسـافة، أم 

ينتهي بمجرد الوصول ملشارف البلد املقصود؟
r إذا كان الشـخص مقيـًام يف املدينة الكبـرية يف خصوص حي منها 
بحيـث يكـون عمله وسـكنه وزياراته يف مناسـباته العامـة ونحوها خمتصة 
بذلك احلي ويكون ذهابه لبقية أحيائها اسـتثنائيًا كان مبدأ حسـاب املسافة 

من حدود ذلك احلي. 
وإذا كان موزعًا يف حياته عىل أكثر من حي واحد كان مبدأ احلسـاب  
حـدود األحيـاء التي يتوزع يف حياته عليهـا، وإذا كانت مجيع األحياء عنده 

سواء يبيت ويعمل فيها كان مبدأ احلساب من حدود املدينة عىل سعتها.
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س ٣٣٠: أرجو توضيح ضابطة مبدأ املسـافة يف املدن الكبرية، وأنه 
متى يكون مبدأ حسـاهبا طرف املحلة كيف نفرتض انفصال حمالت املدينة 
الواحـدة يف الوضع املعايش هل بلحاظ التسـوق اليومي أو بلحاظ جمموع 
الروابـط بني املحـالت، خاصة أن احتياجات أهل املـدن الكبرية لبعضهم 
معقـدة مثًال قـد ال يوجد أطباء أخصائيون يف حملـة أو تتقدم بعض حوائج 
املكائن والسيارات يف املحلة أو لضعف الروابط االجتامعية بني أهل املدينة 
الكبـرية الواحـدة فهل يكفـي هذا أو نحوه يف جعل مبدأ حسـاب املسـافة 

لتقصري الصالة هو طرف املحلة الرجاء توضيح الضابطة بتفصيل؟ 
r يقصـد من ذلـك اكتفاء الشـخص بام يف حملتـه يف وضعه املعايش 
العام بحيث يكون خروجه عنها حالة اسـتثنائية نظري السـفر وخيتلف ذلك 
باختـالف االشـخاص فمن يكثر مـن القيام بالواجبـات االجتامعية يف كل 
أنحاء مدينته الكبرية تكون املدينة كلها وطنًا له ومن يقترص يف واجباته عىل 
حملته وال حيتاج إىل أطراف املدينة يف سـائر شـؤونه تكون حملته وطنًا له دون 

أطرافها واملرجع يف ذلك إىل العرف.
س٣٣١: من يامرس عمًال مؤقتًا يف السـفر ملدة شـهر أو شـهرين أو 
ثالثـة كالطالب خالل إجـازة الصيف هل جيري عليهـم أحكام من عمله 

الدائم يف السفر أم أحكام املسافر يف الصالة والصيام؟ 
r إذا كان يتكرر السـفر منه يف املدة املذكورة احلق بمن عمله الدائم 

يف السفر.
س ٣٣٢: شـخص يعمل أكثر أيام االسبوع يف السفر، وعنده مكان 
عمل آخر يسافر إليه كل اسبوع أو اسبوعني مرة فهل يتم صالته أم يقرصها؟ 
r يتـم صالته، الن السـفر القليـل املذكور مقتـىض وضعه الطبيعي 
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كالسفر يف أكثر أيام االسبوع.
س ٣٣٣: إذا كان االنسـان يعمـل يف السـفر ثالثـة أو أربعـة أيام يف 
االسـبوع ويسـتغرق مكثه يف تلك املدينة سـت سـاعات ويقيض ثالث أو 

أربع ساعات يف الطريق فهل يقرص أويتم يف هذه االيام؟ 
r إذا كان سـفره ثالثـة أيام قّرص، وإذا كان أربعـة أيام أتم وإن كان 

االحوط استحبابًا له اجلمع بينه وبني القرص.
س ٣٣٤: ما حكم السـائق من أهـل النجف مثًال إذا كان يعمل عىل 
طريق بغداد النجف مثًال مخسة أيام يف االسبوع وهو يمكث يف بغداد ساعة 

مثًال فهل يقرص يف بغداد يف الطريق أو ال؟ 
r يتم يف السفر املذكور يف بغداد ويف الطريق.

س ٣٣٥: طالب علم وخطيب حسيني يعمل من أجل حتصيل قوته 
ومعاشه، خيرج من بلده طيلة شهر رمضان املبارك وشهري حمرم وصفر، بل 
وزيـادة كأيام الفاطمية وغريها من املناسـبات ما هو حكم صالته وصيامه 

وهوهبذا احلال؟ 
r يقـرص ويفطر. ما مل ينـو االقامة عرشة ايام أو يمكث ثالثني يومًا.
س ٣٣٦: فيام لو كان احلكم التامم يف الصالة فام هو احلكم لو انتهت 
فرتة العمل الديني ومكث أيامًا للنزهة والسـياحة أو خرج أثناء عمله هذا 

أيامًا ملنطقة أخرى لغرض شخيص ورجع؟ 
r يقرص.

س ٣٣٧: فـإن كان جممـوع أيـام سـفره طيلة العـام أكثر مـن أربعة 
أشـهر بني سـفر رضوري وغـريه كالواجبات العرضية أو السـفر املندوب 



(٩٨)

أو السـياحي أو العمل أو مراجعة الدوائر الرسـمية وبغض النظر عن قيد 
(مكوث العرشة أيام) يف بلد. هل يطلق عليه عنوان كثري السفر؟ 

r املـالك عندنا يف كثرة السـفر كون السـفر حالة طبيعيـة واعتيادية 
للمكلف والظاهر عدم انطباق ذلك عىل الشخص املذكور.

قواطع السفر
س ٣٣٨: أغلـب أهايل الفـاو تركوا وطنهم بسـبب ظروف احلرب 
قهرًا وهم االن يملكون أرايض وبساتني هناك وهي مسقط رأسهم، لكنهم 
ال يسكنون هناك حاليًا، فهل يعد سفرهم للفاو الداء بعض االمور املتعلقة 
بشؤوهنم كمراجعة بعض الدوائر التي ال زالوا مرتبطني هبا ومع ترددهم يف 
العودة إىل وطنهم أما لعدم الرغبة حاليًا أو لعدم االمكانية املادية التي يتطلبها 
بناء املسكن، فهل يعد سفرهم هذا من قواطع السفر ويعترب مرورًا بالوطن؟ 
r الظاهر من وصف هذه احلالة االعراض عن سكن املوطن االصيل 

ومعه جيب القرص.
س ٣٣٩: مـا حكـم البنت إذا تزوجت فهل تبقـى مدينة أهلها وطنًا 

هلا أو ال؟ 
r ال تبقـى وطنـًا هلا، إال أن يكون وضعهـا مبنيًا عىل عدم االعراض 

عن مدينة أهلها، والظاهر خروجه عن مفروض الكالم.
س ٣٤٠: من ذهب أيام عطلته ملنطقة عمله فام هي وظيفته بالنسـبة 
لصالتـه وصيامه وهـل يفرق يف ذلك بني أن يكون مقر يسـكن فيه أو حمل 

للعمل فقط؟ 
r إذا كان حمل عمله مقرًا له يسكن فيه أتم وصام فيه إذا ذهب يف أيام 
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عطلته إذا كانت عطلته قصرية. وأما إذا كانت طويلة فاالحوط وجوبًا اجلمع 
بني القرص والتامم والصوم والقضاء. أما إذا مل يكن حمل عمله مقراً له يسكن فيه، 
بل عمله فيه ويرجع الهله فعليه االفطار والتقصري إذا ذهب إليه أيام عطلته.
س ٣٤١: إذا اختذ شـخص بلدًا ما مقرًا له ملدة سنتني أو أكثر للعمل 
أو الدراسة أو املجاورة، هل يكون بحكم الوطن يف الصالة والصوم أم ال؟ 
r نعـم يكـون بحكـم املوطـن، كـام أوضحنـاه يف رسـالتنا (منهاج 

الصاحلني).
س ٣٤٢: إذا عمل موظفًا يف منطقة تبعد عن وطنه املسـافة الرشعية 
وكان ناويـًا البقـاء يف العمل مدة سـنة أوأكثـر مع تردده عىل بلـده كل يوم 

مخيس ومجعة أوكل يوم، فام حكم صالته وصيامه؟ 
r يصـوم ويتـم يف مقـر عمله ويف وطنـه ويقرص يف الطريـق إذا كان 
بينهام مسافة امتدادية (ثامنية فراسخ) هذا إذا كان تردده عىل بلده مرة واحدة 
يف االسـبوع كام يف الفرض االول أما إذا كان يرتدد عىل بلده كل يوم كام يف 
الفرض الثاين فهو يتم حتى يف الطريق. نعم إذا صادف أن أقام ولو من دون 
سبق نية يف أحد البلدين عرشة أيام فالواجب عليه التقصري يف السفرة االوىل 

يف الطريق ثم يرجع إىل التامم يف البلدين معًا ويف الطريق.
س ٣٤٣: لـو خرج املكلف مـن بلده إىل بلد آخر صباحًا ناويًا البقاء 
عرشة أيام يف البلد االخر فإذا وصل يف وقت فريضة الظهر فهل يكون هذا 

اليوم هو من االيام العرشة أوال وهل يصيل فريضة الظهر متامًا أم قرصًا؟ 
r نعم حيسـب اليوم املذكور من أيام االقامة حيث تكمل العرشة يف 
هنـار اليـوم احلادي عرش فيجب عليـه أن يصيل الظهر االوىل متامـًا. هذا إذا 
. كان قد نوى االقامة إىل ظهر اليوم احلادي عرش ويف غري ذلك يصيل قرصاً
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س ٣٤٤: مـا حكم من سـافرت إىل أهلها يف شـهر رمضان وهم يف 
النجف وهي متزوجة يف كربالء فام حكم صالهتا وصيامها؟ 

r جيـب عليهـا أن تفطر وتقرص يف صالهتـا إال أن تنوي إقامة عرشة 
أيام عند أهلها بحيث تعزم عىل ذلك.

س ٣٤٥: أنـا سـافرت إىل البـرصة وكانـت مـدة ذهايب وايـايب يوم 
وكانـت فـرتة اقامتي يف البرصة ثامنية أيام يف بيت أهيل حيث اين متزوجة يف 

كربالء فام حكم صاليت وصيامي؟ 
r جيب عليك القرص واالفطار.

أحكام املسافر
س ٣٤٦:بعض النوافل اليومية تسـقط يف السفر فهل يعني سقوطها 

عدم جواز االتيان هبا رشعًا؟ 
r ال جيوز االتيان هبا، بل هي بدعة حينئذ.

س ٣٤٧: ذكرتـم أن الكوفة من مواطن التخيري فهل مرادكم املدينة 
كلها وما هو حدها؟ 

r املـراد مـن ذلك املدينـة القديمة والتي هي أكرب مـن املدينة احلالية 
بكثري، حيث ال إشكال يف دخول مسجد السهلة فيها.

س ٣٤٨: رجل يسافر وال يعرف عن أصول ورشوط صالة املسافر 
فهل جيوز له عند سفره اجلمع بني الصالة التامة والقرص أو ال؟ 

r نعم جيوز له ذلك.
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بعض الصلوات املستحبة 
س ٣٤٩: هـل تعترب صالة الزيارة عند مراقد األئمةG من ضمن 

الصلوات املستحبة أم ليس هلا وجود؟
r وردت صـالة الزيارة يف بعض الزيارات املروية عىل أهنا مسـتحبة 
باخلصـوص وجيوز اإلتيان هبا يف باقي الزيارات، كام أن إهداء الصالة لكل 

ميت أمر مستحب ويتأكد ذلك يف املعصومA ألن صلته أفضل.
س ٣٥٠: صـالة الضحى، هل هلا أصل أو وجود يف الفقه اجلعفري 
إباحًة أو استحبابًا أو كراهًة أو حرمًة، وما هو وقتها، هل هو يف ضحى يوم 

اجلمعة فقط أو يف غريه من األيام؟ 
r ليس هلـا أصل يف الفقه اجلعفري، ويف أحاديثهم املعتربة أهنا بدعة 

وأن رسول اهللا8 مل يصّلها قط وأن أمري املؤمننيA هنى عنها.
نعـم ورد أن رسـول اهللا8 صىل ثامن ركعـات ضحى يوم فتح 

مكة مل يصلها قبل وال بعد ذلك.
ولعلها منه8 صالة شـكر لفتح مكة مـن دون أن تكون صالة 
موقتة موظفة، حيث ال إشكال يف أن الصالة خري موضوع فمن شاء استقل 
ومن شاء استكثر حتى ورد عن غري واحد من املعصومنيGأنه كان يصيل 
يف اليوم والليلة ألف ركعة وأهنا ترشع يف كل وقت، وأن رسول اهللا8 
كان إذا أحزنه أمر فزع إىل الصالة. كام ورد يف طرقنا أنه8 كان يصيل 
يف صـدر النهـار أربع ركعـات وجيعلها من الثامين التي بعـد الظهر من باب 
تقديـم النافلـة عىل وقتها الذي ورد يوم اجلمعة، بل يف كل يوم ملن خاف أن 
ينشـغل عنها بل مطلقًا، عىل ما ذكرناه يف رسـالتنا العملية منهاج الصاحلني 

وذكره علامؤنا رضوان اهللا عليهم، فليلحظ.



(١٠٢)

كتاب الصوم
املفطرات

س ٣٥١: من العب امرأته يف شهر رمضان وهو مطمئن ومتأكد من 
عدم االنزال، ولكنه فوجئ باالنزال ولكن مل يعلم أن االنزال كان قبيل الفجر 
أو بعده فلم يغتسل النه يعلم لو اغتسل وكان قبيل الفجر مل يتمكن من اكامل 
الغسل قبل الفجر فام هو حكمه بالنسبة لصوم ذلك اليوم يرجى بيان احلكم 
يف صـوريت علمه بحرمة البقاءعـىل اجلنابة ومفطريته وعـدم علمه بذلك؟
r يصح صومه يف الصورتني. نعم إذا انكشف أنه قد حصلت اجلنابة 
بعد الفجر بمقدار معتد به بحيث لو فحص عن الفجر المكنه رؤيته فيبطل 

صومه وجيب عليه القضاء عىل االحوط وجوبًا، وال جتب عليه الكفارة.
س ٣٥٢: هل جيوز تقديم الطعام للمفطرين يف شهر رمضان يف املطاعم؟ 
r نعم جيوز إذا مل يكن هتكًا حلرمة الشهر وال تشجيعًا عىل االفطار املحرم.
س ٣٥٣: هل أن دواء (املصل) املستعمل للمريض ُيعّد من املفطرات 

أم ال؟ 
r إذا مل يستعمل عن طريق املعدة مل يكن مفطرًا.

نبينـا  عـىل  السـابقني   Gاالنبيـاء عـىل  الكـذب  هـل   :٣٥٤ س 
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حممد 8 يكون من مفطرات الصوم؟ 
r ال يكون مفطرًا ما مل يرجع للكذب عىل اهللا تعاىل.

س ٣٥٥: هـل جيـوز الكذب عـىل االئمـة املعصومني(صلوات اهللا 
وسالمه عليهم) لرضورة التقية يف رمضان وغري رمضان وإن فعل ذلك يف 

رمضان فهل يكون قد افطر ذلك اليوم وعليه القضاء والكفارة؟ 
r نعم جيوز ذلك مع الرضورة وال يكون مفطرًا. وإذا أمكنت التورية 
والتفت املكلف لذلك بدًال عنه وجب اختيارها وحرم الكذب وكان مفطرًا.
س ٣٥٦: رجـل يف شـهر رمضـان احتلم فأجنب قبـل أذان الفجر، 
والنـه مريض وضعيف جسـديًا وبيته بسـيط جدًا حيـث ال يتوفر فيه محام 
نظامـي يقيه الـربد إذا اغتسـل.. فإنه مل يغتسـل إال بعد طلوع الشـمس ثم 

يصيل ويبقى صائًام. فام هو احلكم الرشعي يف هذه احلالة؟ 
r يصح صومه وال يشء عليه إذا كان خيشـى الرضر من الغسـل كام 
هـو املفروض وإن كان االحوط اسـتحبابًا له التيمـم ولكنه كان جيب عليه 

التيمم من أجل الصالة.
س ٣٥٧: شـخص أجنـب وهو ال يعلم أن ذلـك كان قبل الفجر أو 

بعده فلم يغتسل حتى طلعت الشمس فام هو حكمه؟ 
r ال يـرض ذلك بصومـه. لكنه فرط يف الصالة التي أهم من الصوم.
س ٣٥٨: إذا مل يتمكـن الزوجـان من الغسـل يف ليلة من ليايل شـهر 
رمضـان فهل جيـوز للزوجـة متكني زوجهـا منها ومـا احلكـم إذا افرتضنا 
إمكانية السـفر يف تلك الليلة فهل جيـوز التمكني مع علم الزوجة عدم اذن 
الزوج هلا بذلك أو حرجه عليها وما احلكم يف املسـألة إذا كان الغسـل يرض 
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الزوجة فقط فهل جيوز هلا التمكني؟ 
r إذا كان عـدم التمكـن لضيق الوقت مل جيز هلا متكـني الزوج، وإن 
كان لعـذر آخـر كعدم املاء أو املرض فيجوز هلـا التمكني واالحوط وجوبًا 

هلام التيمم بدل الغسل قبل الفجر حينئذ.
س ٣٥٩: إذا ابتلع الصائم بقية الطعام املوجود يف الفم فهل يفطر؟ 

r نعم يفطر إذا كان عامدًا.
س ٣٦٠: ما هو احلكم بالنسبة للصائم من ترك غسل اجلنابة لصالة 

الفجر وتيمم معتقدًا أنه يمرض لو اغتسل؟ 
r يصح صومه.

الكفارة
س ٣٦١: شخص أفطر متعمدًا يف شهر رمضان وأراد أن يقيض هذا 
اليوم وأثناء صيامه تعمد افطار هذا اليوم قبل صالة الظهر وكذا للشخص 
الذي أراد أن يقيض أيامًا من شهر رمضان وتعمد االفطار فام هو الوجه من 

احلكم الرشعي؟ 
r جيـوز االفطـار يف صيـام القضاء قبـل الزوال وحيـرم االفطار بعد 

الزوال وجتب معه الكفارة باطعام عرشة مساكني.
س ٣٦٢: مـا حكـم من أفطـر يومًا من شـهر رمضان عمدًا بسـبب 

ظروف عائلية أو دراسية ال بقصد املعصية؟ 
r إذا كان يعلـم بوجـوب الصوم عليه جيب عليه القضاء والكفارة.
س ٣٦٣: إذا فات املكلف صوم شهر رمضان ولعدة سنوات فهل جيب 



(١٠٥)

عليه القضاء مع كفارة االفطار العمدي علًام بأنه جيهل أحكام القضاء والكفارة؟ 
r إذا كان يعلـم بوجـوب الصـوم عليـه ويفطر تسـاهًال جيب عليه 

القضاء والكفارة والفدية من أجل تأخري القضاء.
س ٣٦٤: امـرأة تركـت الصـالة والصـوم ملـدة عام ثـم عدلت إىل 

قضائها فام حكم صيامها فدية وكفارة؟ 
r جيـب عليهـا القضاء والكفارة عن كل يوم اطعام سـتني مسـكينًا 
وإذا مل تتمكـن من ذلـك لكثرة الكفارة التي عليها اجزأها أن تؤدي ما تقدر 
عليـه ثم تسـتغفر عـن الباقي واالفضل هلـا أن تتصدق عوضـًا عن ذلك بام 
تطيق. كام جيب عليها الفدية لتأخري القضاء وهي التصدق بـ( ٨٧٠) غرامًا 

من الطعام كالطحني والتمر عن كل يوم.
س ٣٦٥: امـرأة عجـوز ال تسـتطيع الصيـام هل جيوز هلـا أن تعطي 

الفدية لولدها وهو متزوج وأعمى وفقري جدًا؟ 
r ال جيوز هلا أن تدفع الفدية له إال أن تكون عاجزة عن االنفاق عليه 

أو لنفقة ال جتب عليها القيام هبا كوفاء دينه.
س ٣٦٦: هـل االحتياط وجويب أم اسـتحبايب وذلك بكفارة اجلمع 

بني اخلصال الثالثة املعروفة يف مسألة االفطار عىل احلرام؟ 
r جيب اجلمع بني خصال الكفارة مع االفطار عىل احلرام.

س ٣٦٧: هـل جتب كفارة االفطـار العمدي إذا ارمتس النقاذ غريق 
يف صيام شهر رمضان؟ 

r ال جتب الكفارة يف مثله.
س ٣٦٨: هـل جتـب الكفـارة عـىل من أفطـر قبل الوصـول إىل حد 
الرتخـص حال كونـه جاهًال باحلكم أو جاهًال باملوضوع هذا إذا سـافر يف 
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شهر رمضان إىل املسافة الرشعية؟ 
r إذا كان يـرى أن ذلـك جائـز لـه مل جتب عليـه الكفارة بـل يكفيه 

القضاء والفدية لتأخري القضاء عن السنة االوىل لو حصل منه التأخري.

رشوط صحة الصوم
س ٣٦٩: ال جيـوز التطوع بالصـوم ملن عليه صوم واجب من قضاء 
شهر رمضان أو غريه، ولكن هل يصح للولد الذكر االكرب التطوع إذا كان 
عليه صيام عام يف ذمة والده ويف حالة فرض أن عليه قضاء صيام عن نفسه 

وكذا عليه صيام استيجاري يف نفس الوقت فهل جيوز له التطوع؟ 
r يف حالـة مـا إذا كان عليه صيام عن نفسـه اليصـح أن يصوم ندبًا 

دون غريها من احلاالت املذكورة.
س ٣٧٠: امتـام الصـوم ملن سـافر قبل الـزوال ومل يكـن ناويًا له من 

الليل هل خيتص بصوم شهر رمضان؟ 
r االحوط وجوبًا االقتصار عىل شهر رمضان.

س ٣٧١: ما حكم صالة وصوم االشـخاص من أهايل الفاو سـابقًا 
(والذيـن ما زالوا يطلـق عليهم أهنم من أهايل الفاو رغم أهنم ال يسـكنون 
فيهـا) الذيـن يعملـون يف صيـد االسـامك وأن عملهـم يتطلـب منهم ترك 
مركزاملدينة التي كانت هلم هبا مساكن والدخول للبحر والبقاء هناك يومني 

أو أكثر وقطع املسافة الرشعية؟ 
r اهنم مسافرون يف تلك احلال وجيب عليهم االفطار والقرص إال أن 
يكون الغالب يف حياهتم السفر بحيث يكون شيئًا اعتياديًا يف حياهتم وكثريًا 
منهـم فإنـه حينئذ جيب عليهـم التامم والصيـام إال أن يبقى يف مـكان واحد 



(١٠٧)

عـرشة أيام، فإنه يقرص يف السـفرة االوىل ويفطر ثم يعـود للتامم والصيام يف 
السفرة الثانية وما بعدها.

ثبوت اهلالل
س ٣٧٢: إذا ثبـت اهلالل عند احلاكـم الرشعي فهل جيوز للمكلف 
االفطار إذا اقتنع بثبوته عند احلاكم الرشعي أو جيب عليه الفحص بنفسه؟ 
r إذا علم بتثبت احلاكم الرشعي، بحيث ال يثبت عنده اهلالل إال إذا 
كان موجوداً واقعًا أو تقوم البينة الرشعية عليه جاز االعتامد عىل الثبوت عنده.
س ٣٧٣: املفهوم من الرسـائل العملية للعلامء(رضوان اهللا عليهم) 
أنه ال جيوز االعتامد عىل أجهزة الرصد الفلكي يف ثبوت هالل شهر رمضان، 
فهل ينطبق هذا االمر عىل بقية شهور السنة القمرية ال سيام شهر ذي احلجة؟ 
r نعم ينطبق ذلك عىل مجيع الشـهور فال يصح االعتامد فيها عىل ما 

ال يوجب العلم بظهور اهلالل إال البينة.
أحكام قضاء شهر رمضان 

وبقية أحكام الصوم
س ٣٧٤: هـل جيب دفـع الفدية عمن مرضت يف شـهر رمضان ومل 
تصم ثم استمر املرض إىل أن ماتت قبل رمضان الثاين علًام بأن هلا تركة وقد 

أوصت باستخراج الثلث ودفع كل ما وجب عليها؟
r ال جيب دفع الفدية عنها.

س ٣٧٥: إذا فات املكلف الصوم املنذور يف يوم معني هل جيب عليه 
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قضائـه وإذا كان ذلك اليوم مرشوطًا فيه التتابع بعدد االيام فهل جيب عليه 
التتابع عند القضاء؟ 

r إذا كان الصوم املنذور فيه التتابع يف وقت معني كعرشة أيام يف أول 
شهر رجب من سنة خاصة فالظاهر االكتفاء بقضاء صوم الذي فاته ال غري، 
وأمـا إذا مل يكـن يف وقت معني، كام لو نذر صـوم عرشة أيام متتابعة فالالزم 
اسـتئناف مجيـع االيـام ليتم التتابع فيها، فـإذا أفطر يف اليـوم اخلامس مثًال مل 
يعتد بااليام االربعة التي صامها ووجب عليه اسـتئناف عرشة أيام متتابعة.
س ٣٧٦: مؤمن عليه صيام واجب (كفارة أو نذر) وهو اليسـتطيع 
أداء ذلك يف الصيف لشـدة احلر فهل جيوز له تأجيل الصيام الواجب عليه 
إىل حلول فصل اخلريف وهل جيوز له أن يصوم صيام تطوع قبل أداء ذلك 

الصيام الواجب عليه؟ 
r الظاهـر وجـوب أداءه لصـوم الكفـارة مع عدم احلـرج لكن لومل 

يبادر وصام تطوعًا صح صوم التطوع منه.
س ٣٧٧: شـخص يف ذمته قضاء صوم إال أنه تسامح بالقضاء حتى 
عجزعـن أدائـه ملرض بسـبب علة مسـتمرة يف هـذه احلالة هل يسـقط عنه 

الصوم أم جيب عليه أن يويص به؟ 
r جيب عليه الوصية به.

الصوم املندوب وموارده
س ٣٧٨: ذكرتم يف رسالتكم العملية منهاج الصاحلني أن من أقسام 
الصـوم املسـتحب صـوم النـوروز . فام هي مناسـبة صومـه. حتى جعلت 

صومه مستحب؟ 
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r ورد يف بعـض االخبار اسـتحباب صومه مع بعـض االعامل وقد 
ذكرها يف مفاتيح اجلنان.

نعـم ال يتضح لنا تعيني النوروز ومن املحتمـل أن يكون يوم النريوز 
يف أيـام صـدور الرواية هو غري يوم النوروز املعـروف هذه االيام. وال بأس 

باالتيان بالعمل يف يوم النوروز املعروف هذه االيام برجاء املطلوبية.
س ٣٧٩: هل ورد من طرقنا اسـتحباب صيام سـت أيام من شوال 

كام عند اخواننا السنة؟ 
r مل يـرد من طرق روايـات أهل البيتG نعـم تضمنت جماميعنا 

احلديثية بعض الروايات املروية من طرق أهل السنة استحباب ذلك.
س ٣٨٠: شـخص صائـم صومًا مسـتحبًا فـإذا دعاه أبـوه أو أخوه 
أو أي شـخص مـن البيـت إىل االكل أو الرشب ويعرفـون بأنه صائم فهل 
جيـوز للصائم تلبية دعواهم. علًام أن القصد من الدعوة من قبل االهل هو 

ليفطروا الصائم لكي حيصلوا عىل االجر والثواب ؟
r يسـتحب له االفطار معهم إذا كانوا قـد طلبوا منه أن يفطر معهم 

وحيصل بذلك عىل أجر الصيام وأجر تلبية دعوة املؤمن.
س ٣٨١: ما رأي سامحتكم بالصوم املعروف بني الناس بصوم زكريا 
وهو صوم يوم االحد من أول اسـبوع من شـعبان حيث أن الناس هيتمون 
بصومـه ويدعون مرشوعيته فهل جيوز صيـام ذلك اليوم بنية صوم زكريا؟ 
r يسـتحب الصـوم عمومًا إال أنه مل يرد رشعـًا صوم خاص بعنوان 
صـوم زكريـا يف اليـوم املذكور. واالتيان بـه هبذا العنوان عىل أنه مسـتحب 

خاص بدعة وحرام. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.



(١١٠)

كتاب الزكاة
أصناف املستحقني

س ٣٨٢: كيف نحرز الفقري هل يكفي السامع من نفس الفقري إذا كان ثقة 
وإذا مل يكن ثقة ووجد من العدول أو الثقات فشهدوا يف حقه ففي الفرضني لو 
تبني بعد ذلك عدم الفقر الرشعي وقد أتلف املال وال يمكن االسرتجاع،فهل 
تـربئ ذمـة املعطـى ومـا احلكـم لـوكان املعطـي وكيـل احلاكـم الرشعي؟
r يكفـي يف إحـراز الفقر ما ذكر يف السـؤال، لكـن الجيزي مع تبني 
عدم الفقر. إال أن تكون ذمة من عليه احلق قد فرغت منه بعزله ودفعه للويل 

وهو احلاكم الرشعي.

رشوط املستحقني
نبيـه  وسـنة  تعـاىل  اهللا  كتـاب  يف  مقـررة  سـهام  للـزكاة   :٣٨٣ س 

 .Gحممد8وأهل بيته االطهار
أـ  من الذي يعني السـهم إذا كان الشـخص غافًال عن تعني السـهام 
جمرد عنده علم إمجايل أن تكون الزكاة للفقري هل يتعني هبذه الكيفية بنفسه؟ 



(١١١)

r ال يتعني هبذه الكيفية، لكن إذا دفعه للفقري أجزأه.
بـ   وإذا سـلمه إىل شـخص يثق به قال ترصف كيف تشـاء أو جمرد 

قال سلمه إىل الفقراء هل جيوز للوكيل أن يعني السهام؟ 
r إذا قال: ترصف فيه كيف تشاء، كان له تقسيمه عىل السهام إال أن 
بعض السهام ليس له الوالية عىل جعله ودفعه كسهم العاملني عليها. أما إذا 
قال: سلمه للفقراء، فال بد من تسليمه إليهم وال جمال لتقسيمه عىل السهام.
ج ـ    وإذا أوصل الزكاة إىل وكيل احلاكم الرشعي مع تعيني صاحب الزكاة 
للسهم املعني، هل جيوز للوكيل أن يغري ما عينه صاحب الزكاة مع املصلحة؟ 

r ال جيوز ذلك.
س ٣٨٤: رجـل كبـري حالتـه املادية وسـط عنـده حقوق مثـل زكاة 
(٢٠٠) كغم متر هل جيوز اعطاؤها لولده الذي هو يف بلد آخر وهو موظف 

وعنده سبعة أطفال وحالته املادية غري جيدة؟ 
r ال جيـوز اعطاء االبن الزكاة النه واجـب النفقة إال إذا كان يعطي 
مـن الـزكاة لسـد نفقته غـري الالزمة عـىل االب كنفقته عىل زوجته وكسـد 

الديون ونحوه، أو كان عاجزًا عن النفقة عليه.

بقية أحكام الزكاة
س ٣٨٥: رجـل عليـه زكاة يف إحـدى الغـالت وقد بـاع الغلة هذا 
الوقـت أي وقـت النـزول إال أن الرجل املشـرتي مل يدفع لـه املبالغ املتفق 
عليها تراضيا عىل نصف املبلغ فهل تنزل الزكاة منه بمقدار النزول أم ال؟ 

r يكـون ضامنًا ملقـدار الزكاة النه فرط يف بيـع العني الزكوية وكان 
الـالزم عليـه دفع الزكاة قبل البيع. وحينئذ جيـب عليه دفع الزكاة من نفس 



(١١٢)

اجلنـس باملواصفـات التي كانت عليهـا العني الزكوية ولو بأن يشـرتي من 
ذلك اجلنس ويدفعه أو يدفع ثمنه االن.

زكاة الفطرة
س ٣٨٦: هل يستطيع مكلف أن يوكل من خيرج عنه زكاة الفطرة يف 
بلد آخر بسبب انخفاض سعر احلنطة يف البلد الثاين وغالئها يف بلده الذي 

يسكنه مع قدرته عىل الدفع؟ 
r نعم يستطيع ذلك.

س ٣٨٧: ورد يف املنهاج لسـامحتكم مسألة (١١٤) يف زكاة الفطرة: 
(إذا عزهلـا مل جيز له تبديلها بغريها..) فـإذا كان قد عزهلا من النقود الورقية 
أو املعدنيـة املتداولة يف زماننا هل يشـملها احلكم املذكور وال جيوز تبديلها 

بغريها وبام يساوهيا أو يزيد عليها من النقود أم ال؟ 
r نعم يشملها احلكم املذكور.

س ٣٨٨: هـل جيـوز للوكيل التـرصف بزكاة الفطرة إىل مسـتحقيها 
بدون أخذ االذن الرشعي؟ 

r مع الدفع إىل املستحق ال حاجة إىل إذن احلاكم الرشعي.
س ٣٨٩: إذا كان الشـخص فقـريًا وليـس هاشـميًا وكانت زوجته 
هاشـمية ، وأراد إخـراج فطرة نفـر واحد يديرها بني أفـراد عائلته كام ورد 
مضمون ذلك يف منهاج سامحتكم  مسألة (٩٨) من زكاة الفطرة فهل جيوز 
أن يعطـي فطرتـه لزوجته اهلاشـمية ومنهـا إىل أوالدها غري اهلاشـميني ثم 

خيرجوهنا إىل غريهم؟ 



(١١٣)

r نعم جيوز ذلك الهنا زكاة مسـتحبة. ولكن االوىل أن يبدأ بإخراج 
الزكاة منها فتخرجها أوًال وتدفعها له ثم يدور هبا عىل بقية العائلة.



(١١٤)

كتاب اخلمس 
الغنائم

س ٣٩٠: إذا أخـذ من الكافر غيلة أو رسقة فهل جيب اخلمس حتى 
ولـو مل حين وقت احلول فإذا كانت املسـألة فيها االحتيـاط فأرجو أن تبينوا 

وجه االحتياط هل هو وجويب أم استحبايب؟ 
r املال املأخوذ كسائر االرباح إنام جيب ختميسه يف رأس احلول.

املال املختلط باحلرام
س ٣٩١: شخص صاحب حمل تسجيالت غنائية وهو يبيع كاسيت 
القـرآن الكريـم والكاسـيت الفارغ أيضـًا واحلالة هذه املعاملـة حمللة فهل 

خيمس ماله؟ 
r مـع معرفـة االشـخاص الذيـن يبيعهـم كاسـيتات غنائيـة جيب 
مراجعتهم والتحلل منهم ومع اجلهل هبم يكون ماله خملوطًا باحلرام فيجب 
ختميسـه وبعد إخراج اخلمـس منه فاالحوط وجوبًا إخـراج مخس آخر من 

الباقي بحلول رأس السنة وهو مخس الفائدة.



(١١٥)

س ٣٩٢: املؤمن املذكور يف السؤال السابق كان يستلم اثناء دراسته 
اجلامعيـة راتب رمـزي تدفعه اجلامعة كدعـم لغالء أجور النقـل والطعام 
وكان يقبـض ذلـك الراتـب بـدون اسـتحصال إذن مـن احلاكـم الرشعي 
(حيـث مل يكن ملتفتًا هلذه املسـألة) وكذلك فإن الراتـب الذي كان يقبضه 
أثناء خدمته العسكرية االلزامية كان البعض منه مقبوضًا بدون استحصال 
إذن احلاكم الرشعي لعدم التفاته لذلك تارة وبعد أن استحصل االذن بفرتة 
فإن بعض الرواتب كان يقبضها بدون اسـتحضار نيابة القبض عن احلاكم 
الرشعي حني اسـتالمه لذلك الراتـب. فهل هناك طريقـة معينة لتصحيح 

ترصفاته املالية السابقة؟ 
r مـا مـىض فات وعليـه أن ينوي الوفـاء لو عثر عـىل صاحب املال 

احلقيقي وعليه فيام يأيت أن يقبض املال عنا أو عمن يأذن له يف القبض عنه.
نعم، بالنسبة ملا مىض إذا كان يعرف من دفع إليه املال املقبوض بدون 
إذن احلاكـم الرشعي وفاء عن ثمن مبيـع ونحوه فالالزم مراجعته من أجل 
إبـراء ذمتـه بحقه، الن املـال املدفوع إليـه ال يصلح للوفاء، ومـع اجلهل به 

فالالزم مراجعة احلاكم الرشعي.
س ٣٩٣: املؤمن املذكور يف السـؤالني املتقدمني كان له أخ يعمل يف 
سـنوات الثامنينات يف إحدى دوائر الدولة ويسـتلم راتبه من الدولة بدون 
اسـتحصال إذن احلاكـم الرشعـي (ومل يكن ذلك االخ ملتفتـًا لذلك) وقد 
أرسـلته الدولة إىل اخلارج عـىل نفقتها لتطوير معلوماتـه العلمية يف املجال 
الذي يعمل فيه، فكان أن اسـتفاد ذلك االخ من تلك البعثة اسـتفادة مادية 
مـن أموال ومالبس له والفـراد عائلته ومل يكن خيمس، ال هو وال أحد من 
أفراد العائلة وال توجد لدهيم رأس سـنة وال يعرفون يشء عن اخلمس إال 
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اسـمه، واالن قد التفت املؤمن املذكور ملسـألة اخلمس، فهل توجد طريقة 
جتعـل املالبـس التي اشـرتاها أخـوه مالبس رشعيـة لغرض اسـتعامهلا يف 
الصـالة وغريها (وهو بحاجة إليهـا يف هذا الزمان) من جهة كون االموال 
التي تم هبا الرشاء قد اسـتلمت بدون إذن احلاكم الرشعي ومن جهة كون 
أمواهلم غري خممسـة، وهل عىل املؤمن املذكور إعادة صالته التي صالها يف 
تلك املالبس سابقًا (علًام أن تلك املالبس هي ملك جلميع االخوة وليست 

ملكًا خاصًا بأحدهم)؟
r الصالة صحيحة وال جيب اعادهتا، واملالبس ملك جيوز هلم الترصف 
هبا، وقبض املال السابق بدون إذن جيري عليه ما سبق يف جواب السؤال السابق.
س ٣٩٤: مؤمـن كان يـدرس يف إحـدى اجلامعـات، وكانـت تلك 
اجلامعـة تعطـي مقدار مـن املال لطلبـة املرحلـة املنتهيـة كتخصيص لطبع 
مشـاريعهم السـنوية وكانت تشـرتط إبراز وصل باملبلغ (٦٠٠ دينار) من 
أي مكتـب طباعة أهيل، وكان ذلك املؤمـن اقتصد ووفر مرصف عىل طبع 
مرشوعـه (١٧٠ دينار) فقط واسـتطاع احلصول عىل وصـل أصويل بمبلغ 
(٦٠٠ دينـار) كتكاليف طبـع ومهية قدمه إىل اجلامعة واسـتوىف منها املبلغ 
املذكـور ورصفه، فهل هناك طريقة معينة لتصحيح ترصفه املايل ذلك طبعًا 
أنه قبض املبلغ املذكور من دون أن حيصل عىل إذن احلاكم الرشعي ومل يكن 

هذا املؤمن ملتفتًا ملسألة اخلمس؟ 
r جيري عليه حكم السؤال السابق.

ما يفضل عن مؤنة السنة
س ٣٩٥: لـو اقـرتض تاجر ماًال (٥٠٠٠) دوالر مثًال واشـرتى هبا 
مواد أولية وكان يصنعها ويبيعها يف أثناء السنة ويعيش من االرباح يف أثناء 
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السـنة هـو وعياله وعندما حل رأس سـنته قّيـم ما عنده من املـواد االولية 
واملصنعة فوجدها تساوي (٨٠٠٠) دوالر فهل خيمس الثامنية آالف مجيعًا 

أو يستثني الدين الذي بذمته؟ 
r يستثني الدين الذي بذمته فال جيب ختميسه.

س ٣٩٦: إذا اسـتدنت مـن شـخص (١٠٠٠) دوالر ثـم أقرضتها 
لشـخص ثالث فهل عيل ختميسـه أو عىل الشـخص الثالـث أو عىل الدائن 

االول علًام بأن الشخص الثالث استداهنا ليتاجر هبا؟ 
r جيب اخلمس عىل الدائن إذا حصل عىل الدين وحيسـب من أرباح 

سنة االستدانة ال من أرباح سنة االستالم.
س ٣٩٧: إذا أقرضت شـخصًا ماًال (٥٠٠٠) دوالر وجاءت رأس 
سـنتي فهل عّيل ختميسها إذا أمكنني حتصيلها منه مع املطالبة وما احلكم إذا 

كان املدين مأمونًا منه؟ 
r إذا حل رأس السنة وكانت بعض االرباح دينًا وجبت املطالبة هبا 

مع االمكان وال جيب ختميس الدين حتى يستلمه.
س ٣٩٨: يقـوم بعـض االشـخاص بعمل مجعية يدفع كل شـخص 
بمقتضاها مبلغًا معينًا من املال شـهريًا وتسـلم هـذه املبالغ لرئيس اجلمعية 
عىل أن يدفعها كل شهر الحد املشاركني يف اجلمعية ولكن ال يعلم هل يتم 
تسـليم هذه االموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة أو اهلبة أو القرض 
أو أي عنوان آخر فهم ال يفرقون بني هذه العناوين أو ال يقصدون أحدها. 
والسـؤال هـو: هل يتعلق اخلمس حينئذ هبذه االمـوال فيجب عىل كل فرد 

أن حيسب نصيبه من أرباح سنته وخيرج مخسه؟ 
r إذا كان دفـع املال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشـاركني كام هو 



(١١٨)

املفـروض يف السـؤال كان الرئيس وكيًال، وال يكـون مقرتضًا إال أن تصل 
النوبـة لـه ويأخذهـا أو يأذنـوا لـه باقرتاضها قبل وصـول النوبـة له. وكل 
مشـرتك حيسـب ما دفعه من مجلة أرباحه فيجب مخسـه بعد اسـتثناء ديونه 

وبالرشوط املقررة. 
س ٣٩٩: لو قام املكلف برشاء ما حيتاجه واستعامله قبل حلول رأس 

سنته بيوم أو أيام ختلصًا من اخلمس فام حكمه؟ 
r إذا استعمل ما اشرتاه بحيث ُعد من مؤنه ومصارفه فال مخس فيه.
س ٤٠٠: لو أهدى املكلف قبل يوم من حلول رأس سنته إىل زوجته 
أو ابنتـه أو قريبـه هدية حقيقية ال صورية قصـد التخلص من اخلمس وهو 
مطمئن بأن زوجته أو من اسـتلم اهلدية سـيعيدها إليه ثانية بعد رأس سنته 

من دون اتفاق بينهام عىل ذلك فام حكمه؟ 
r إذا كان االهـداء معـدودًا مـن مصارفـه ومؤنـه عرفـًا، لكونه من 

شؤونه احلياتية سقط اخلمس عن اهلدية.
س ٤٠١: رجـل يف بدايـة السـنة أي ١/١ جيـب عليـه اخلمس وقد 
فعل وأخرج مقدار اخلمس من بضاعته ولكن تأخر اليام حتى يصفي أمر 
بضاعتـه ولكن وأنتم تعلمون احلال بالسـوق فلم يتمكـن أو يقيم بضاعته 
بالنسـبة لسـعر البضاعة يف اليـوم ١/١ فهل جيب دفع اخلمس عليه بسـعر 

البضاعة قبل النزول أم بعده؟ 
r مـا دام اخلمس قد تعلـق بالبضاعة فيجب عليه مخسـها حتى بعد 

نزول االسعار وينزل اخلمس بنسبة نزول قيمة البضاعة.
س ٤٠٢: كل مواطن يعمل يف دائرة حكومية أو رشكة يسـتقطع من 
راتبه الشـهري مبلغ بسيط يدخل صندوق التقاعد فعندما يصل العامل أو 
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املوظف إىل سن التقاعد يعطى له كل شهر من هذا الصندوق ما يقارب ربع 
راتبه الذي كان يتقاضاه أو يف حالة إذا استقال املوظف أو العامل من عمله 
يطلب من صندوق التقاعد أو يعطوه كل املبالغ املسـتحقة له يف الصندوق 
خالل السـنوات التـي عمل يف الدائرة أو الرشكة. هـل يتعلق اخلمس هبذا 

املبلغ بعد قبضه أو ينظر إذا كان زائدًا عىل مؤنة سنته فيجب فيه أو ال؟
r إذا قبض هذا املبلغ وأجرى عليه وظيفة جمهول املالك وملكه فله أن 
ينفق منه حتى حيرض رأس سنته فإذا زاد منه يشء دفع مخسه، وإال فال يشء عليه.
س ٤٠٣: وهل جيب اخلمس فيها بعد مجعها ومرور سـنة عليها قبل 

رصفها يف جهتها؟ 
r ال جيب اخلمس فيها.

س ٤٠٤: هـل جيـب ختميس االرض والبناء للمسـكن إذا تطاولت 
مدة البناء اكثر من سنة بحيث كان سكناه بعد السنة؟ 
r نعم جيب ختميسه بحلول رأس سنة املكلف.

س ٤٠٥: بناء عىل اشرتاط البلوغ يف وجوب مخس االرباح هل جيب 
عىل الصبي بعد بلوغه ختميس االرباح احلاصلة قبل البلوغ فيخمسـها بعد 
بلوغه إذا مرت السـنة عليها ولو قبل البلوغ أو ينتظر يف وجوب التخميس 
زيادهتا عن مؤنة السـنة بعد البلوغ أم ال جيب عىل ما كسـبه قبل البلوغ الن 
اخلمـس واجب يف ربـح البالغ وهذا الربـح قبل البلوغ ليـس ربحًا بالنفع 

وبعد البلوغ ليس ربحًا؟ 
r ليس من رأينا اشـرتاط البلوغ يف وجوب اخلمس. إال أن االنسب 
بأدلة القائلني باشـرتاطه هـو الوجه الثالث وهو عـدم وجوب اخلمس بعد 

البلوغ فيام اكتسبه املكلف قبل البلوغ.



(١٢٠)

س ٤٠٦: ما حكم من اشرتى كتبًا خوفًا من عدم حصوله يف املستقبل 
عىل هذه الكتب ومل يقرأ هبا يف سنة الرشاء وتم عليها احلول؟ 

r جيـب فيها اخلمس إال أن يقرأها قراءة انتفاع بالوجه املناسـب هلا 
بحيث تكون عرفًا من مؤن املكلف يف سنته.

س ٤٠٧: من كان لديه عدة خواتيم مثل الفريوزج والعقيق والياقوت 
لـكل نوع من االحجـار الكريمة خاتم وكذلك بالنسـبة إىل املسـابيح مثل 
اليـرس ، شـاه مقصـود.... هل يعترب زيـادة عىل مؤنته فيجـب فيها اخلمس 
أم راجـع إىل مـن كان الئقـًا بشـأنه، وإذا كان كذلـك كيـف يمكـن حتديد 
لياقة شـأنه خصوصـًا إذا كان االمر عنـد الطبقة املؤمنـة العادية يف الغنى؟
r البد يف سقوط اخلمس عن كل منها من استعامله بالوجه املناسب 
لـه مـدة معتداً هبـا من الزمـن، بحيث يعـد من حوائـج االنسـان التابعة له 

املستغلة من قبله.
س ٤٠٨: ويف مفـروض السـؤال لـو كانـت لديه عـدة خواتيم من 
العقيـق مثًال عقيق ايـراين، هندي، يامين، وهكذا مع عقيدتـه بأنه لكل نوع 

فيه فائدة خاصة أو ميزة خاصة فام هو حكمها من حيث التخميس؟ 
r جيري فيها ما سبق.

س ٤٠٩: شـخص اقرتض قرضة حسـنة ومل يؤد دينـه، فدار احلول 
عىل هذا القرض، فهل جيب فيه اخلمس؟ 

r جيـب اخلمـس عـىل املقـرض بحلول رأس سـنته وال جيـب عليه 
املبـادرة بدفـع اخلمس، بل له أن ينتظر قبضه إذا مل يكـن تأخريه بإذنه أما إذا 

كان تأخري قبضه بإذنه فالواجب عليه املبادرة بأداء مخسه.
وأما املقرتض فإن كان القرض ملؤنة سـنته استثنى مقداره من أرباحه 



(١٢١)

فـال جيب عليه اخلمس يف مقـداره منها، وإن مل يكن القرض ملؤنة سـنته فال 
يستثنى من االرباح.

هـذا وربـام يكون املـراد من السـؤال أن املـال املقرتض هـل يعد من 
الفوائد التي جيب فيها اخلمس؟.

واجلـواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فـال مخس فيه، إال أن تربئ ذمة 
املقرتض من القرض مع بقاء املال، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة 
من القرض فيجب اخلمس فيه عند انتهاء تلك السنة ال انتهاء سنة االقرتاض.
س ٤١٠: ما احلكم إذا أدى بعض دينه من هذا القرض، فهل خيمس 

فيام أدى؟
r هذا السؤال كالسؤال السابق ال خيلو عن غموض. ونرجو اتضاح 
جوابه بمراجعة جواب السؤال السابق، الن حكم البعض هو حكم الكل.
س ٤١١: بمجـرد االقـرتاض هل يكـون مالكًا هلذا القـرض، وإذا 

صار مالكًا هل يصح له أن جيعل له رأس سنة مستقلة؟ 
r نعـم يملـك املقرتض املـال بمجرد االقـرتاض، إال أنـه حيث ال 

يكون من الفوائد التي جيب فيها اخلمس فال موضوع جلعل رأس سنة له.
ولعله يتضح احلال يف ذلك بمراجعة ما سبق.

س ٤١٢: زيد طلب من عمرو أن يقرضه قرضًا حسـنًا لرشاء سيارة 
ومل يعني زيد لعمرو االجل فقال له برشط إذا مل تشرت السيارة ولو بعد عرش 
سنوات ال حيق لك أن تترصف يف هذا القرض لغريها فيجب عليك إرجاع 
املال، فبقي املال عند عمرو إىل أن جاء رأس سنته فهل جيب مخس هذا القرض؟

r ال جيب مخس هذا القرض كام ذكرناه فيام سبق.
س ٤١٣: هـل يصـح أن جيعـل لـكل مبلـغ حيصل عليه رأس سـنة 



(١٢٢)

مسـتقلة مثـًال طالـب علم حيصل عىل حـق االمام عىل ختمة قـرآن ، وعىل 
خطابة حسينية، مساعدة من بعض املؤمنني.. وهكذا؟

r لإلنسان رأس سنة واحدة جيب عليه تصفية مخسه يف مجيع الفوائد 
احلاصلـة له فيها عند حلول رأس السـنة املذكـورة، وليس له أن جيعل لكل 
فائدة سنة ختصها، كام ذكرناه يف املسألة (٤٩) من كتاب اخلمس من رسالتنا 

(منهاج الصاحلني).
وينبغـي التنبه إىل أن سـهم االمام املدفوع لطالـب العلم أو للفقري ال 
يملـك فـال جيب فيه اخلمـس. إال أن يـرى الويل متليكه ملصلحـة زائدة عىل 

ف. مصلحة البذل أو الرصِّ
وأمـا املال املأخوذ مقابل العمـل كاخلطابة وقراءة القرآن فهو مملوك، 
فإذا حل رأس السـنة فإن كان املكلف قد أدى ما عليه من العمل فالواجب 
ختميـس املـال الذي بقي عنده من مال االجارة، وإن مل يكن قد أداه اسـتثنى 
قيمـة العمـل الذي يف ذمته من املال الذي بقي عنـده وجيب عليه اخلمس يف 

الزائد بعد االستثناء ال غري.
س ٤١٤: رواتـب املوظـف احلكومي أو يف الـرشكات االهلية إذا مل 
يسـتلمه بيده بـل حولته الرشكـة إىل رصيده يف البنـك احلكومي أو االهيل 

فهل جيب عليه اخلمس إذا حال احلول؟ 
r الراتب احلكومي إذا مل يستلمه بيده ومل جير عليه الوظيفة يف جمهول 
املالك ال يكون ربحًا وال جيب فيه اخلمس سواء حولته احلكومة إىل رصيد 

يف بنك حكومي أو أهيل أم مل حتوله.
أما رواتب الرشكات االهلية فهو ربح بمجرد استحقاقه، فيجب فيه 
اخلمـس برشوطه وال يرض بذلك حتويلـه إىل رصيد يف البنك احلكومي، بل 



(١٢٣)

إن مل يكـن التحويـل بإذنه مل تربئ ذمة الرشكة منـه، وإن كان التحويل بإذنه 
كان مضيعًا له يف غري املؤنة، فال يسقط مخسه عن ذمته.

س ٤١٥: ال يتيـرس لكثـري أو أكثر الناس بناء البيت يف سـنة واحدة، 
لذلـك فيشـرتون االرض أوًال ثم يتدرجون يف بنـاء البيت بحيث ال يكون 
صاحلًا للسكن إال بعد عدة سنوات فهل جيب ختميسه خالل هذه الفرتة أو 

يعترب من مجلة املؤنة؟
r ليس من املؤن وجيب فيه اخلمس.

س ٤١٦: طالب احلوزة مثًال قد يشـرتي بعض الكتب التي يسـتفيد 
منهـا فعًال أو مسـتقبًال فهـل جيب عليه اخلمـس إذا حال عليهـا احلول ومل 

يقرأها أو قرأ جزءًا من دورة منها؟
r إذا مل يقرأهـا وينتفع هبا االنتفاع املطلوب منها جيب اخلمس فيها، 
وإذا انتفـع ببعضها االنتفاع املطلوب منها فإن كانت مرتبطة بعضها ببعض 
بيعـًا ورشاء بحيث ال ينظـر إليها إال بمجموعها مل جيـب اخلمس يف الكل، 

وإال وجب اخلمس فيام مل ينتفع به منها. 
س ٤١٧: املهر الغائب مقتىض فتوى السيد وجوب اخلمس فيه إذا مر 
عليه سنة، واملعروف حاليًا أن املرأة ال تستلم الغائب من زوجها بل تربىءذمته 
إذا مـرت سـنني طويلة من دون خالفات بينهم فهـل جيب عليها اخلمس؟ 
r إذا بلـغ املتعـارف املذكور حـداً يوجب الـرضورة العرفية البراء 

الذمة من املال خرج عن كونه فائدة جيب فيها اخلمس.
س ٤١٨: أمـوال بالدينار العراقي تعلـق هبا اخلمس إال أن صاحبها 
حوهلا إىل الدوالر حفاظًا عليها من هبوط قيمتها إذا بقيت بالدينار وبعدها 
اشـرتى بضاعـة ناويًا إذا باعها سـوف يدفع اخلمـس إال أنه حصل عكس 



(١٢٤)

مـا يريد هبطت قيمة الدوالر والبضاعة والثمن ال يسـد مخس املبلغ فام هو 
احلكم الرشعي من جهة اخلمس يف مثل هذه احلالة؟ 

r إذا تعلق اخلمس باالموال وكانت بالدينار العراقي فيبقى اخلمس 
يف ذمته بالدينار العراقي يدفعه تدرجييًا عند القدرة واالسـتطاعة إال إذا كان 

الترصف املذكور بمراجعة احلاكم الرشعي.
س ٤١٩: يوجـد طقـم مـن االواين املنزلية فإذا اسـتعمل من الطقم 

بعض أجزائه هل هذا يكفي يف عدم وجوب اخلمس؟ 
r إذا كان مبنى الرشاء والبيع واالحتفاظ بالطقم عىل االرتباطية بني 
أجزائه كفى االنتفاع ببعضه يف صريورة متام الطقم من املؤنة وسقط عنه اخلمس.
س ٤٢٠: إذا مل تستعمل االواين أو الفرش أصًال حتى دار عليه احلول 
ولكنـه بحاجة إليها لرصفها واسـتعامهلا للضيوف، فهـل جيب التخميس؟

r نعم جيب ختميسها.
س ٤٢١: ما حكم اهلدايا إذا مل تستعمل ودار عليها احلول؟

r جيب فيها اخلمس.
س ٤٢٢: جهاز التلفزيون والراديو واملسـجلة تعترب من املؤنة فإذا مل 

تعترب منها فهل يتعلق اخلمس بمجرد الرشاء؟
r إذا اسـتعملت باالسـتعامل املطلوب منها بمقدار معتد به صارت 

من املؤنة وسقط اخلمس عنها.
س ٤٢٣: ما حكم رشاء وتربية طيور الزينة للمنزل هل جيب اخلمس 

بمجرد الرشاء الهنا ال تعترب من املؤنة؟ 
r إذا كانـت من شـؤون البيت عرفًا كالثريـات واملزهريات مل جيب 



(١٢٥)

اخلمس فيها، الهنا تكون من املؤنة حينئذ.
س ٤٢٤: زيد لديه قطعة أرض ومل يكن لديه دار ملك ليسـكن فيها 
ومل يكن لديه مال كاف لبناء هذه االرض حتى دارت عليها سنة ومل يبعها، 
فهل جيب فيها اخلمس فإذا كان اجلواب نعم فهل يستخرج قيمة الرشاء أو 

قيمة يوم الوجوب؟
r إذا كانـت االرض مملوكـة لـه، لكوهنا حمياة فعـًال أو باالصل ممن 
سـبق ملكه عليها وجب ختميسـها بسـعرها عند حلول رأس السنة. إال أن 
تكون مشـرتاة من مال قد وجب فيه اخلمس ومل يؤده صاحبه، فيجب قيمة 

الرشاء ال غري.
وإن مل تكـن مملوكـة كاالرض امليتـة التي تشـرتى من الدولـة أو ممن 
اشـرتاها مـن الدولة فال مخس يف االرض قبل إحيائهـا وملكيتها بل يف ثمن 

الرشاء ال غري. 
س ٤٢٥: ويف السؤال املذكور إذا بدأ بالبناء ومل ينته منها حتى دارت 
عليها سـنة وهـي مل تكمل فهل جيـب عليه إخراج مخس مـا رصفه يف مواد 

البناء أم ال؟ 
r نعـم جيـب، بل جيب عليه دفـع مخـس االرض إذا كان قد أحياها 
بالبناء بسـعرها وقت دفع اخلمس. نعم له اسـتثناء ما أنفقه عليها من قيمة 

رشائها وهي ميتة ورسوم الرشاء ونحو ذلك.
س ٤٢٦: مـن بنى طابقًا ثانيًا ملسـتقبل أبنائه وهو يسـكن يف الطابق 
االول وهو مل حيتج إىل الطابق الثاين إال بعد سنوات فهل جيب عليه ختميس 

ما رصفه يف الطابق الثاين؟
r إن كان مـا رصفـه عـىل الطابق الثـاين ماًال قد وجـب فيه اخلمس 



(١٢٦)

وجـب إخراج مخسـه، وإن كان مـا رصفه ماًال قـد حصله من أرباح سـنته 
وجب مخس قيمة الطابق عند إرادة دفع اخلمس، وإن كان ما رصفه ماًال قد 

دفع مخسه فال مخس عليه للطابق املذكور.
س ٤٢٧: هنـاك جمموعة مـن املؤمنني يتفقون أن يضعوا يف صندوق 
ما يف كل شـهر (٢٠) دينار مثًال وعددهم ١٢ شـخصًا ففي كل شهر يأخذ 
أحدهـم املبلغ ليرصفه يف مصارفه اخلاصة فإذا جاء دور شـخص آخر بعد 
اثني عرش شـهرًا بمعنى يأخذ جمموع ما سـلمه يف هذه املدة وقدره (٢٤٠) 

دينار مثًال، فهل جيب التخميس فيه وال يعد من مؤنته؟ 
r جيب عليه مخس ما دفعه بحلول رأس سنته إال أن يكون قد رصفه 

قبل حلول رأس سنته.
س ٤٢٨: ويف مفـروض السـؤال السـابق إذا كان عنـده رأس سـنة 
معينة يف شـهر حمرم مثًال وحصل عىل املبلغ املذكور بعد شـهر ربيع االول، 
بالنسبة إىل رأس السنة فقد جاء أما بالنسبة إىل نفس جمموع املال مل يمر عليه 
حول، فهل هذا يدخل بحد زيادة املؤنة، وهل يصح له أن جيعل خلصوص 
هذا املال رأس سنة مستقلة غري رأس سنته املعينة بمعنى رأس سنتني حتى 

يتخلص من اخلمس للامل املذكور؟ 
r البـد من ختميـس املال يف رأس سـنته وليس من حـق صاحبه أن 

جيعل له رأس سنة ختصه.
س ٤٢٩: شـخص متلـك أمواًال ثـم ذهبت االموال ثـم حاز غريها 
وهـو يف كل ذلـك مل خيرج اخلمـس، ثم بعد ذلـك هداه اهللا تعـاىل وصالح 
املرجـع الدينـي، وعـني له رأس سـنة رشعية وتسـلم اخلمس مـن أمواله. 
العبادات التي كان يؤدهيا هذا الشخص قبل املصاحلة وإخراج اخلمس هل 



(١٢٧)

جيب عليه قضاؤها الهنا كانت يف أو عىل مغصوب؟ 
ى منه قصد القربة واهللا سبحانه العامل. r تصح عباداته السابقة إذا تأتَّ
س ٤٣٠: االيـداع يف البنك احلكومي هل يعد إتالفًا للامل كي جيب 
مخسـه لو أراد إيداعه حيث أنه مأذون يف رصفه يف املؤنة ال يف إتالفه الن ما 

يستلمه من البنك ليس ماله بل جمهول املالك؟ 
r االحوط وجوبًا ختميس املال املذكور.

س ٤٣١: شـخص مجـع ماله وأراد أن خيمسـها ولكـن مل يعرف هل 
حيسب االموال املوهوبة وهل هي خممسة من الواهب أم ال مع عدم وجود 

الواهب فامذا يفعل؟
r االمـوال املوهوبـة جيـب ختميسـها من قبـل املوهوب لـه حتى لو 

كانت خممسة من قبل الواهب إذا اجتمعت رشائط اخلمس.
س ٤٣٢: شـخص اسـتقرض من شـخص آخر مخسـني ألف دينار 

وصاحب املال خممس هلذا املبلغ فهل جيب اخلمس عىل املستقرض؟ 
r ال جيـب اخلمـس عـىل املسـتقرض سـواء كان صاحـب القرض 

خممسًا أم غري خممس.
نعـم إذا بقيـت عنده ووىف القرض من غريها وجـب عليه ختميس ما 

زاد منها يف رأس سنته.
س ٤٣٣: إذا كان الشخص مل خيمس اخلمسني ألف وأعطاها له فهل 

جيب يف هذه احلالة أن خيمس املستقرض؟ 
r يتضح اجلواب من السؤال السابق.

س ٤٣٤: إذا جعل الفرد رأس سنة وكان رأس ماله هلذه السنة (ألف 



(١٢٨)

دينار) وأصبح (مليون دينار) يف السـنة الثانية ولكن هذه الـ (مليون دينار) 
ال تكفيه إلعالة نفسه وعياله فهل خيمس الزائد عن السنة االوىل أم ال؟ 

r نعم جيب ختميس الزائد. والبد يف تعيني رأس السـنة من مراجعة 
احلاكم الرشعي.

س ٤٣٥: عائلة فيها املالبس مشـاعة بني مجيع االخوة وهم يرتدون 
مجيـع املالبس دون أن تتضح ملكية تلـك املالبس لواحد منهم، وأن مبالغ 
رشاء املالبـس هي من والدهم سـواء قبل بلوغهـم أو بعده أو تكون مبالغ 
الرشاء من أحد االخوة، فإذا تعلق اخلمس بتلك املالبس فكيف يتم حتديد 

الشخص املتعلق حق اخلمس بذمته؟ 
r هذه املالبس حمكومة بأهنا ملك ملن اشرتاها ودفع ثمنها من ملكه، 
وال يثبـت اخلمس فيها إال أن تبقى غري مسـتعملة مـن أفراد العائلة مدة من 

الزمن حتى يمر رأس سنة مالكها.
س ٤٣٦: مؤمن التفت مؤخرًا إىل مسألة اخلمس وهو مل يكن ملتفتًا 
لذلـك نتيجة تقصـري منه وقد أعطيت له يف ما مىض هبـات وهدايا متنوعة 
مـن مالبس وغريهـا، فهل هناك طريقـة معينة جلعل املالبـس التي وهبت 
أو أهديـت له رشعيـة لغرض اسـتعامهلا يف الصالة وغريهـا (وهو بحاجة 
إىل تلـك املالبس يف هـذا الزمان) علًام أن ذلك املؤمن بقي طيلة السـنوات 
املاضيـة بعـد بلوغه حتت رعاية والده الذي يـرصف عليه ويوفر احتياجاته 

طيلة سنوات دراسته الثانوية واجلامعية؟ 
r إذا كان اسـتعمل املالبـس رأسـًا فال مخس عليهـا، وإن كانت قد 

تعطلت مدة فالالزم دفع مخسها.
س ٤٣٧: هل جيب عىل العيال دفع احلق الرشعي عىل أموال من فقد 



(١٢٩)

ذاكرته أو املغمى عليه؟ 
r ال جيـوز هلـم الترصف يف املـال إال بعد مراجعـة ويل صاحبه، وال 

جيوز للويل االذن هلم إال بعد أداء احلق.
س ٤٣٨: شـخص اسـتقرض من شـخص آخر مبلغ مخسـني ألف 
دينار وصاحب املال خممس هذا املبلغ فهل جيب اخلمس عىل املستقرض؟

r ال جيب.
س ٤٣٩: إذا كانت الدار قد بنيت خالل ثالث سنوات أي يف كل سنة 
جزء ما حسب االمكانية املادية للشخص فهل ختمس هذه الدار وكيف ذلك؟ 
r نعم جيب ختميسـها ولكن تقدر بقيمتهـا قبل اكتامل بنائها يف آخر 

سنة السكنى فإن ما يرصفه عليها يف السنة االخرية يعترب من املؤنة.
س ٤٤٠: شخص استدان (٥٠٠٠٠) ريال وحصل عىل (٥٠٠٠٠) 
ريـال أخرى إرثًا من تركة والده املرحـوم، فأعطى (١٠٠٠٠٠) ريال هذه 
إىل أخيـه هبـًة مرشوطـة بأن هيبه دارًا للسـكنى، وبالفعل أخـذ أخوه املبلغ 
وبعد شـهرين وهبـه دارًا قيمتهـا (١٠٠٠٠٠) ريال وسـلمه إياها، ولكن 

الشخص مل يسكن الدار ملدة سنة فهل يتعلق هبذه الدار مخس أو ال؟ 
r ال مخس يف الدار السـتثناء اخلمسني ألف ريال املرياث من الربح، 
ملا ذكرناه من اسـتثناء مؤنة حتصيل الربح (مسـألة٤٧) والن اخلمسني ألف 
ريال االخرى املقرتضة مقابلة للربح. نعم إذا كان قد وىف منها شـيئًا وجب 

اخلمس يف املقدار الذي وفاه منها.
س ٤٤١: نفس هذه املسـألة إذا افرتضنا أن الدولة كانت قد منحت 
الشخص قطعة أرض، فوهب الشخص (١٠٠٠٠٠) ريال املذكورة الخيه 
هبة مرشوطة بأن يبني له قطعة االرض املذكورة بدًال من اشرتاطه هبة الدار له 



(١٣٠)

كام جاء يف السؤال السابق فأخذ أخوه املبلغ وبنى له القطعة املذكورة فمرت 
عىل البناء أكثر من سـنة قبل أن يسكن الدار فهل يتعلق هبا مخس وكم هو؟
r تقرر قيمة الدار ثم يسـتثنى منها اخلمسـني ألـف املرياث وما بقي 
مـن اخلمسـني ألـف املقرتضة يف الذمة مـن دون أن يويف فـإن زاد منها يشء 

وجب اخلمس فيه.
س ٤٤٢: إذا كانت تودع رواتب املوظف احلكومي يف حسابه تلقائيًا 
يسحب منها حسب حاجياته ثم يتجمع رصيد كبري يف هناية السنة هل جيب 

فيه اخلمس؟ 
r ال جيب فيه اخلمس.

س ٤٤٣: إذا كان الشـخص يريـد التخلـص من دفـع اخلمس هبذه 
الطريقة، هل يرتتب عليه حكم؟

r ال يرتتب عليه يشء ولكن املال املذكور حيث كان جمهول املالك فال 
نأذن له بقبضه عنا إال بعد تصفيته من اخلمس وحسابه من أرباح سنة القبض.
س ٤٤٤: مدرس يسـتلم راتبه بشـكل شـيك ثم يودعه يف البنك أو 
يوكل شخصًا يف استالمه وإيداعه هل جيب اخلمس فيه لو حالت السنة عليه؟ 
r جيب اخلمس فيه بعد استالمه واملال حيسب من أرباح سنة القبض 
فيجب إخراج مخسه بحلول رأس السنة. وال جيب اخلمس باستالم الشيك.
س ٤٤٥: مـن املعلوم لدى سـامحتكم أن إخراج اخلمس عن أموال 
غري البالغ واملجنون هو حمل إشـكال بني الفقهاء (رعاهم اهللا تعاىل وريض 
عنهم)، فهل جيب عىل ويل الصبي واملجنون أن يعمل بحسب تقليد نفسه؟ 
r نعم جيب عليه أن يعمل بمقتىض تقليد نفسه. لكن لو كان مقتىض 
تقليـده عـدم وجـوب أداء اخلمس فلم يـؤده وكرب الصبي وأفـاق املجنون 



(١٣١)

فقلدا من يوجب أداء اخلمس وجب عليهام التدارك وأداء مخس املال الذي 
عندمها ومل يؤد الويل مخسه.

س ٤٤٦: شخص مؤمن ورث ماًال من أبيه املخالف، هل جيب عليه 
أن خيمس املال؟ 

r ال جيب اخلمس يف املرياث.
س ٤٤٧: إذا اشـرتى شـخص جمموعة من احليل بأموال غري خممسة 

وأهداها لشخص آخر هل جيب استخراج مخسها؟
r ال جيـب إخـراج مخسـها بعـد اهلدية مبـارشة وإنام جيب ختميسـها 
بعد مرور رأس السـنة إذا بقيت غري مسـتعملة، أما إذا اسـتعملت بالوجه 

املتعارف فال مخس فيها.
س ٤٤٨: املال الذي هيبه من الخيمس أمواله لشـخص له رأس سنة 

فهل له أن يدخل يف مؤنة سنته؟
r ال جيب ختميسـه فورًا وإنام يعترب من أرباح السـنة فيجب ختميسه 

بعد رأس السنة إذا بقي ومل يرصف.
س ٤٤٩: يوجـد طقـم من االواين املنزلية، فإذا اسـتعمل من الطقم 

بعض أشيائه هل هذا يكفي يف عدم وجوب اخلمس؟
r إذا كان ما حيتاجه االنسان منه ال يستطيع احلصول عليه إال برشاء 
الطقم كله فال جيب فيه اخلمس كله باستعامل بعضه وإذا كان يمكن حتصيل 

ما حيتاج إليه بدون رشاء الكل وجب اخلمس فيام مل يستعمله.
س ٤٥٠: ما حكم السلعة التي اشرتيت بسعر وبعد مرور سنة عليها 

مخست بسعرها القديم وليس عىل وقت التخميس؟ 



(١٣٢)

r إذا كانـت السـلعة قـد اشـرتيت مـن أرباح سـنة الـرشاء فيجب 
حساب اخلمس عىل رأس السنة وعليه جيب دفع مخس الفارق يف السعر إذا 
كان سـعر رأس السـنة أكثر. وأما إذا كانت السلعة مشرتاة من أرباح سنني 

سابقة فيجب اخلمس عىل حساب سعر الرشاء.
س ٤٥١: ما حكم احلقوق التي تعطى، هل ختمس إذا مر عليها احلول؟ 
r إذا كانت مملوكة ملن تعطى له وجب اخلمس فيها، كام يف الزكاة وسهم 
السادة، أما إذا مل تكن مملوكة كام هو الغالب يف سهم االمامA فال مخس فيها.
س ٤٥٢: إذا كان االب مقلدًا للسـيد اخلوئيS فلم خيمس أموال 
أوالده الصغـار، فـام حكم الولد لو بلغ وقلد سـامحتكم، فهـل جيب عليه 

ختميس مجيع ممتلكاته وما تلف منها وكيف تكون رأس سنته؟ 
r جيب عليه ختميسـها ورأس سـنته أول يوم حصل له فيه ربح ولو 

من هدية أو نحوها. ومع اجلهل يلزم املصاحلة مع احلاكم الرشعي.
س ٤٥٣: شخص يقلد السيد السبزواريQ لديه رأس سنة مخسية 
وكان مديـون مبلـغ مـن املال فخـرج خارج البلد ويف السـنة االوىل سـدد 
املبلغ ولكن يف السكة االجنبية وبقي عىل هذا احلال إىل السنة الثانية فجمع 
جمموعة من املال فبعث هبا فاشـرتى هبا بيت علًام أن هذا املال غري خممس. 
مـا هو حكـم املال قبـل الترصف وما هو حكـم البيت مـن جهة اخلمس؟
r إذا حل رأس سـنته ومل يسـكن يف البيت جيب عليه ختميسه بسعره 

حني التخميس.
س ٤٥٤: شـخص ليس لديه سـنة رشعية وفجـأًة حصل له ربح أو 
حصـل عىل مبلغ من املال فهـل جيب عليه ختميس ذلك املبلغ فورًا أو جيوز 

له تأخريه إىل مدة سنة من تاريخ ظهور الربح؟ 



(١٣٣)

أـ   إذا كان حمتاجًا لذلك املال يف رشاء دار أو سيارة للمؤنة أو يرصفه 
يف زواج نفسه. 

ب ـ إذا أراد أن يشـرتي بذلك املال آلة لتحصيل املؤنة أو إجتار رأس 
للتجارة لالسـرتباح ومل يكن له مال غريه وليس مصدر للمؤنة سـابق يليق 

به حاله.
جـ  نفـس الفرض (ب) ولكنه اشـرتى آلة حتصيل املؤنة كسـيارات 

مثًال أو حمًال جتاريًا لزيادة الثروة.
د ـ  رصفه يف مؤنة نفسه وعياله (من الطعام والرشاب وامللبس) وهو 

لديه موارد أخرى هي مصدر مؤنة مل يأخذ من تلك املصادر. 
r جيـب عليـه مراجعة احلاكم الرشعـي لتحديد رأس سـنة رشعية 
وحتديد ما جيب عليه من اخلمس. ويشرتك هذا اجلواب للفروع أعاله أيضًا. 
س ٤٥٥: شـخص أراد أن حياسـب نفسـه بعد ما مىض عليه سـنني 

فاشرتى وباع واستهلك وعنده موجودات أخرى:
أـ  بكم تقيم املواد املسـتخدمة للمؤنة (كاملالبس واالفرشـة) والدار 

السكنية واالثاث بالقيمة احلالية أو بقيمة الرشاء؟ 
r إذا كان قد اشـرتى مـا حيتاجه للمؤنة ويسـتخدمه فيها من أرباح 
الـرشاء واالنتفاع فال جيب ختميسـها وإذا كان قد اشـرتاها من أموال مرت 
عليها سـنة فأكثر فيجب عليه ختميس سـعر الرشاء وإذا مل يعلم حاهلا جيب 

مراجعة احلاكم الرشعي.
ب ـ املـواد املسـتخدمة لتحصيـل املؤنـة (كالسـيارات والشـفالت 
واملكائـن الزراعيـة واملحالت التجاريـة) وهل خيتلف احلكـم فيام إذا كان 



(١٣٤)

اليملك إال سيارة واحدة أوآلة زراعية وما شابه ذلك وهي املصدر الوحيد 
لقوت عائلته وربام ال تنهض بمؤنة عائلته؟ 

r جيب ختميسها حتى لو كانت واحدة.
جـ  إذا اشـرتى شيئًا للمؤنة من أرباح سنته أو من أموال غري خممسة 

ثم استغنى عنها فبأي قيمة ختمس هذه االشياء؟ 
r ال جيب فيها اخلمس.

س ٤٥٦: شـخص اشرتى قطعة أرض ينوي بناء دار عليها مستقبًال 
وهذه االرض غري مزروعة وال مسيجة فهل جيب ختميسها بقيمة الرشاء أو 

بقيمتها احلالية: 
أ  ـ إذا مل يكن له دار سكنية خاصة به؟ 

ب ـ  لديه دار حتويه ولكنه يريد االخرى؟ 
r جيب عليه ختميس قيمة الرشاء، لكن إذا أحيى االرض ومل تستغل 
جيب عليه ختميسـها بعد اسـتثناء قيمة الرشاء التي مخسها أما إذا استغلها يف 

سنة احيائها فال جيب ختميسها، بل يكتفي بتخميس ثمن الرشاء.
س ٤٥٧: قطعـة أرض ملكهـا باحليازة وهو يزرعها سـنويًا باحلنطة 
أوالشـعري أو الرز فهل جيب ختميس قيمة هذه االرض، وهل ختمس بقيمة 

سنة احليازة أو السعر احلايل؟ 
r جيب ختميسها بسعرها احلايل.

س ٤٥٨: مـا حكـم االمـوال التـي بذمة املكلـف الغـري ملتفت إىل 
اخلمـس أو كان ملتفتـًا وعاصيـًا بام أتلف واسـتهلك من االمـوال الذي مل 

يؤدي مخسها للسنني املاضية؟ 



(١٣٥)

r إذا كانت االموال قد تلفت باستخدامها يف املؤنة فال جيب اخلمس 
فيها وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فاخلمس مضمون عليه فيام إذا كانت قد 
تعلق اخلمس عليها بمرور سنة من بعد الربح، فيجب عليه أداء اخلمس حينئذ.
س ٤٥٩: هـل جيـوز أن جيعل الشـخص لكل جتارة ولـكل نوع من 

كسبه رأس مال حلاله؟ 
r ال جيوز ذلك، بل له رأس مال واحدة.

س ٤٦٠: لو أراد شخص أن خيرج مخس أمواله ومنها املواد الغذائية 
وما شـاهبها من إحتياجات منزلية وهي عىل أقسام منها إشرتاها من احلصة 
التموينية الشهرية وهي السعر الرسمي املعروف بأنه رخيص ومنها إشرتاها 
من السوق املسامة بالسوق السوداء وهي السعر الغري رسمي ومعروف بأنه 
غال جدًا، وقسم منها ملكه باهلبة أو اهلدية، فهل خيرج مخس قيمة كل قسم 
عىل حده أم مجيعها بسعر واحد وأي سعر يعتمد عليه، ثم هل يمكنه أن خيرج 
مؤونة يوم اخراج اخلمس من أي قسـم يشـاء وما هو احلكم لو كانت مجيع 
هذه االقسام جمموعة يف مكان واحد بحيث ال يتميز كل واحد عن االخر؟ 
r يدفع اخلمس إما من االعيان املوجودة عنده أو يدفع قيمته السوقية 

دون قيمة التسعرية.
س ٤٦١: شـخص يعمل يف املرصف واملعاملة كام تعلم ربوية ولديه 

فائض مايل فهل خيمسه؟ 
r جيب عليه إجراء وظيفة جمهول املالك وله أن يقبض املال عنا عىل النية 
التي نويناها ثم يقبض املال له هدية منا عىل أن خيرج مخسه بحلول رأس السنة.
س ٤٦٢: هل جيب اخلمس يف اهلدية وإذا كان الواهب ليست له سنة 
رشعية يسـتخرج فيها مخسه فهل جيب إخراج مخسها وهل جيب اخلمس يف 



(١٣٦)

سنة رشاء أم يوم رأس السنة الرشعية؟ 
r اهلديـة كباقـي االرباح جيب ختميسـها بعد مرور السـنة إذا مل تكن 
مستعملة أو مرصوفة يف املؤنة خالل السنة كام أهنا إذا كانت باقية بعينها ومل 

تستعمل حتسب بسعرها وقت دفع اخلمس.
س ٤٦٣: إذا كان الـويل له مال متعلق به مخس وال يريد اسـتخراجه 
وقـد نصحـه ابنه باسـتخراج اخلمس ووضح لـه ذلك لكنـه مل يقتنع بدفع 
اخلمـس. هذا االبن يسـتطيع اسـتخراج اخلمس من مال أبيـه بدون علمه 

وبدون موافقته فهل جيوز ذلك؟ 
r ال جيوز له إخراج اخلمس بدون موافقة أبيه.

س ٤٦٤: هنـاك حـاالت خاصـة يف الغرب تدفع فيهـا الدولة إجيار 
املؤجر فهي ضامنة السكانه؟ 

أ ـ فلو أشرتى دارًا للسكن وهو عىل تلك احلالة، فهل تعد داره هذه 
زائدة فيجب فيها اخلمس؟ 

ب ـ  وإذا كانت زائدة فهل يمكنه إهناء اجيار الدولة لداره املستأجرة 
والسكن مؤقتًا يف داره التي إشرتاها ليسقط مخس العني، ثم خيرج منها ثانية 

لبيت تدفع الدولة إجياره ويؤجر هوبيته الذي إشرتاه؟ 
جـ   ثم لو سـجلها بأسم غريه وسـكنها فهل يمكنه أخذ مال الدولة 

التي تدفع ملن سجلت الدار بأسمه؟ 
دـ   ثم هل يمكنه أن يبقى عىل إجياره لغريها ويسكنها مؤقتًا عدة ايام 

ليسقط عنه مخس املعني، ثم خيرج منها ويؤجرها فيدفع مخس الربح؟ 
r إعداد الدار للسـكن ال جيعلها من املؤنة وال يسقط اخلمس عنها، 



(١٣٧)

بل يتوقف ذلك عىل أن تكون دار سكن له فعًال وال يكفي يف ذلك سكناها 
ملـدة من أجل اسـقاط اخلمـس، بل البد مـن اختاذها سـكنًا بحيث يصدق 
عليها أهنا دار سكناه، أما اذا اختذها سكنًا وسقط عنها اخلمس فال مانع من 

أن يأخذ أجرة السكن من الدولة اذا كانت مسجلة بأسم غريه.
س ٤٦٥: مـا هو حكم احلاجيات الكاملية مـن ناحية التخميس وما 

هو حدود احلاجات الكاملية؟
r ال جيب ختميس املؤنة وهي ما ينفقه االنسـان لالسـتعامل ويرصفه 
المور معاشـه ومعاش عيالـه ومن يتعلق به وما حيتـاج إليه يف حياهتم. وال 

جيب أن يكون رضوريًا له.
س ٤٦٦: مؤمـن بنـى بيتًا ووهبه لزوجته مـن دون أن يدفع اخلمس 
أو تدفـع هـي اخلمـس فـإذا أرادت احلـج دون أن تدفع اخلمـس الواجب 
عليهـا من جهة البيت فهل يف صحة حجها اشـكال مع العلم أهنا وزوجها 

واوالدهم يسكنون ذلك البيت وليس لدهيم غريه؟
r جيب عىل الزوج دفع اخلمس إذا كان البيت خارجًا عن مؤنته حني 
متليكها، كام جيب عليها دفع اخلمس بعد متليكه هلا إذا مل يكن مؤنة هلا أما إذا كان 
من املؤنة فال جيب فيه اخلمس وإذا وجب فيه اخلمس ومل تدفعه يصح منها احلج 
إذا كانت مسـتطيعة للحج من غري جهة مقدار اخلمس الذي وجب عليها.
س ٤٦٧: إذا كان لالنسـان املكلف مال أخرج مخسه وأرباح جديدة 
مل خيمسـها فهـل خيرج مؤنة سـنته ومصارفـه من املال املخمـس أو من غري 

املخمس أو من االرباح اجلديدة؟ 
r جيوز أن خيرجه من أرباح سنته.

س ٤٦٨: شـخص عليه دين مبلغ ١٤ ألف دوالر وحيصل كل سـنة 



(١٣٨)

عىل مبلغ ١٢ ألف دوالر فهل عليه اخلمس ما دام مطلوبًا أو ماذا؟ 
r إذا وىف دينـه يف أثنـاء سـنته مل جيب اخلمس يف مقـدار الوفاء، وإذا 
مل يفـه فـإذا كان الدين من نفس سـنة الربح مل جيب اخلمـس وإذا كان الدين 

لسنني سابقة وجب اخلمس يف الربح.
س ٤٦٩: شـخص اشـرتى بعـض اهلدايـا الصدقـاءه وقـد حالت 
الظـروف دون سـفره إليهم وبقيت عنـده تلك اهلدايا الكثر من سـنة فهل 

جيب عليها اخلمس؟ 
r نعم جيب اخلمس فيها.

مستحق اخلمس
س ٤٧٠: سيد يريد أن يتزوج ومل يكن لديه املهر الكايف والعرف يقتيض 
يف ليلة العقد تقديم احللويات والفواكه هل جيوز إعطاؤه من حق السـادة؟

r ال بأس بذلك.
س ٤٧١: ويف الفـرض لـو كان لديـه مـال آخـر لرصفه فيـام يقدمه 
للـرصف ليلـة العقد حسـب املتعارف، هل جيـوز اعطاؤه من حق السـادة 

للمهر أو البد أن نقول له اترك عادة العرف وارصف هذا املبلغ يف املهر؟ 
r ال بأس بدفع سهم السادة له.

س ٤٧٢: شـخص يعزل مخس أرباحه ويدفع حق السادة إىل السادة 
الفقراء ونصف حق االمام إىل من يراه فقريًا من السـادة والعوام وبعد مدة 
طويلـة علم أنه ال جيـوز له الترصف بحق االمام إال بـإذن احلاكم الرشعي 

فهل تربئ ذمته عىل ما فات بدون مراجعة احلاكم الرشعي؟ 



(١٣٩)

r جيـب عليه مراجعة احلاكـم الرشعي وعرض االمر عليه فإن رأى 
يف ذلك مصلحة أجاز الترصف املذكور وتربئ الذمة.

س ٤٧٣: هل جيوز اعطاء العلوية التي كان زوجها عاميًا من حق السادة؟
r نعم جيوز إذا كانت فقرية وال يسد زوجها حاجتها.

س ٤٧٤: هل جيوزمجع سـهم السادة واقراضه للمحتاجني منهم ثم 
إعادة املبلغ القراض االخرين منهم وذلك للتربع بعمل أو مهلة أو غري ذلك؟

r ال جيوز ذلك.
س ٤٧٥: مـا قول سـامحتكم يف مبلغ من املال دفـع إىل أحد طالب 
العلـم عىل أنه من احلقوق الرشعية (اخلمس وردود املظامل وكفارات) فقام 
طالب العلم بانفاق ذلك املبلغ عىل املسـتحقني وحسـب املوازين الرشعية 
وقد دفع جزء من املبلغ إىل الفقراء بحضور صاحب املال وبعد انفاقه طالب 
صاحـب املال بإعـادة املبلغ بأي صـورة فهل حيل له تغريـم طالب العلم؟ 
r إذا كان دافع احلق قد أطلق لطالب العلم الترصف يف احلق فليس 

له مطالبته به بعد رصفه له.
أمـا إذا قيـده بمرصف خـاص أو طلب منه إيصالـه ملرجع خاص أو 
ألزمـه بـأن يأتيه بوصـل له من أحد املراجـع، فلم يفعل طالـب العلم ذلك 

ورصفه بقناعته الشخصية فلدافع احلق مطالبته به.
وكـذا إذا ادعـى طالب العلم الوكالة عن أحـد املراجع فدفع له احلق 
اعتـامدًا عـىل الوكالة املدعاة ثـم مل يثبت طالب العلـم الوكالة فإن لصاحب 

احلق حينئذ مطالبته به.
س ٤٧٦: رجل أعطى أحد السادة ماًال بعنوان القرضة وعند هبوط 
أسعار السوق تعذر عىل السيد إرجاع املبلغ فيقول الدائن هل جيوز أن أخفض 



(١٤٠)

من الدين وأحتسـبه مخس للسادة مع العلم أن السيد متوفرة فيه الرشوط؟ 
r جيوز ذلك مع اجتامع الرشائط يف املدين ولكن االحوط وجوبًا أن 
يدفع الدائن إىل السـيد املذكور املقدار الذي يراد ختفيضه من الدين بعنوان 

سهم السادة ثم يرجعه املدين إىل الدائن وفاًء عن دينه.
س ٤٧٧: لـو أعطـي اخلمـس لسـيد مـن السـادة ، فهل جيـب عليه 

اعطاؤه إىل من هو أفقر منه بكثري؟ 
r إذا كان فقريًا واعطي له عىل أن يكون له مل جيب عليه أن يعطيه ملن 
هـو أفقـر منه أما إذا اعطي له عىل أنه أمانة بيده يدفعه لالحوج فالالزم عليه 

دفعه ملن هو أفقر منه.
س ٤٧٨: هل جيوز للسيد املحتاج أن يتنازل عن حقه يف اخلمس إىل 

دافع اخلمس إن طلب منه التنازل ابتداًء أو بعد الدفع؟ 
r ال يصـح منـه التنـازل ابتداًء وال تـربئ الذمة بذلك. أمـا إذا أخذ 
احلـق وملكـه فال جيـوز له ارجاعـه إال يف حاالت خاصة يصعـب حتديدها 

د. يشخصها املقلَّ
س ٤٧٩: اعطاء احلقوق إىل الوكيل املشهور عنه ارجاعها إىل دافعيها 

هل جمزئ للذمة، وإن كان املكلف متيقنًا من ارجاع احلقوق له؟ 
r ال تـربأ الذمـة بدفـع احلـق بالوجه املذكـور إال يف حـاالت نادرة 

يشخصها الفقيه.
س ٤٨٠: اعطاء احلقوق ملرجع معني أو وكيل له مع نية التقرب إليه 

للحصول عىل منافع معنوية أو مادية هل جمزئ للذمة؟ 
r ذكرنا يف رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له احلق من الفقهاء، 
فمع حتقق الضابط املذكور جيوز ترجيح بعض الفقهاء لالغراض املذكورة 



(١٤١)

إذا تأتى قصد القربة معه.
س ٤٨١: يـرى بعـض الفقهـاء أن االنسـان يعطـى له مـن احلقوق 

حسب شأنه فام هو دليل هذا القول والرأي؟ 
r املراد بذلك إعطاؤه ما حيتاج إليه بمقتىض شأنه وظرفه، النه يكون 

فقريًا حينئذ فيكون مرصفًا للزكاة ولسهم السادة (زادهم اهللا رشفًا).
أما سهم االمامAفله ضابط آخر يشخصه احلاكم الرشعي املأمون عليه.
ونسـأله سـبحانه وتعاىل أن يسـدد القائمني بذلك لتحـري الضوابط 
الرشعية والوقوف عندها خروجًاعن مقتىض املسؤولية امللقاة عىل عواتقهم 

وأداء لالمانة والواجب املنوط هبم إنه ويل التوفيق.
س ٤٨٢: هل جيوز للهاشـمي الفقري قبض سـهم السادة ومن ثم أن 
يعطيـه للفقـري الغري هاشـمي وإذا جاز ذلك فهل يعترب أن يكون من شـأنه 

إعطاء كذا من االموال أم ال اعتبار للشأنية؟
الت املتعارفة  r جيوز ذلك إذا كان إعطاؤه لغري اهلاشمي يعد من الصِّ
له، كسـائر هدايـاه الصدقائه، وصدقاتـه للفقراء. نعم إذا دفعـه له بعنوان 
كونه حقًا عليه وإن كان احتياطيًا فال بأس بذلك، كام لو دفعه بعنوان كونه 

رد مظامل عن نفسه.
س ٤٨٣: هل جيوز املصاحلة عىل اخلمس واالسقاط واالبراء؟

r إنام تكون املصاحلة عىل اخلمس عند الشك يف كمية الواجب منه يف 
كثرته وقلته. وهو ال يسـقط باالبراء واالسقاط. وينبغي احلذر من مراجعة 
مـن يفعل ذلك ملا فيـه ذلك من تضييع للحق وحتريـف يف احلكم الرشعي. 

ونسأله سبحانه العصمة والسداد.
س ٤٨٤: مـا يـرصف مـن حـق االمـامA القامـة االحتفـاالت 



(١٤٢)

والشـعارات الدينية وإقامة املجالس احلسـينية وبناء املساجد واحلسينيات 
هل جائز رشعًا أم ال؟ 

rالبد من مراجعة احلاكم واستئذانه بعد تشخيصه خلصوصيات املوارد.
س ٤٨٥: لـو حصل التزاحم بني إعطاء سـهم االمـامA لطالب 

علم أو رصفه يف إقامة الشعائر يقدم أهيام؟ 
r خيتلـف باختـالف املوارد والبـد من مراجعة احلاكـم الرشعي يف 

الرتجيح واالستئذان يف الرصف.
س ٤٨٦: هـل يصـح إعطاء الثلث من سـهم االمام إىل شـاب يريد 

الزواج ومل يكن لديه صداق؟ 
r ال خصوصية للثلث والبد من مراجعة احلاكم الرشعي لتشخيص 

احلالة، وال يتيرس لنا إعطاء ضابط عام.
س ٤٨٧: هل جيوز لطالب العلم رشاء الكتب من حق االمامA؟ 
r نعم جيوز له رشاء الكتب من احلق املذكور إذا كان يف حاجة مالية 

وكانت الكتب مورد نفع له يف أداء وظيفته الدينية.
س ٤٨٨: يرتدد بني بعض الناس أنه ال جيوز لغري الوكيل عن احلاكم 
الرشعي حماسـبة املؤمنني عىل ما عليهـم من اخلمس وقبض اخلمس منهم، 

وأنه ال جيزي دفع اخلمس له، فهل لذلك أساس من الصحة؟ 
r ال أساس لذلك من الصحة، بل جيوز لصاحب املال املحاسبة عىل 
اخلمـس مع غري الوكيـل إذا كان ثقة مأمونًا عارفـًا بامليزان الرشعي وجيزي 

دفع اخلمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الرشعي بأخذ الوصل منه.
وإذا كان احلق مشـتبهًا وكله صاحب املال يف إجراء املصاحلة عنه مع 

احلاكم الرشعي وإبراء ذمته عىل طبق امليزان الرشعي.



(١٤٣)

س ٤٨٩: هل جيوز للطلبة أن يبيع داره ليشرتي دارًا أغىل ثمنًا ثم يبقى 
مدينًا لصاحب الدار، لكي حيصل عىل احلقوق الرشعية باعتباره مدينًا لغريه؟ 
r هذا خيتلـف باختالف املوارد والالزم عىل من بيده احلق أن يعمل 
عـىل مـا سـبق يف جواب السـؤال املتقـدم فليـس كل مدين يسـتحق احلق، 
خصوصًا سـهم االمامA الذي هو أمانة بيد صاحبه البد أن خيتار رصفه 
فيـام حيـرز به رضـا االمامA الذي هـو صاحب احلق. وال اشـكال يف أن 

لالولويات دورها يف رضاه أرواحنا فداه.
س ٤٩٠: هل جيوز إعطاء احلقوق املالية من اخلمس والزكاة إىل أي 
مرجع أم ال جيوز إال إىل مرجع التقليد أو أعلم املوجودين إن كان متوىف؟ 
r جيب عىل من عليه احلق اعطاؤه ملن هو االوثق يف نفسـه يف االمانة 
واملعرفة وحسـن التـرصف وبعد النظر واالقدر عىل إيصال احلق ملسـتحقه 

ورصفه يف مرصفه.
س ٤٩١: أحد املؤمنني بعد الفحص والسـؤال عن أعلم املجتهدين 
حصـل له يقـني بأحد املجتهديـن فدفع له احلقـوق الرشعية ثـم بعد ذلك 

حصل له يقني آخر غري ذلك فهل عمله االول جمزء ومربأ للذمة؟
r إذا كان قـد بـذل جهده يف الفحص ومل يقرص وال تسـامح وترسع 
أجزأه ما وقع منه إن شاء اهللا تعاىل وإن كان قد ترسع ومل يستكمل جهده يف 
الفحص لزمه الرجوع ملن تتم املوازين عنده ويف حقه من املجتهدين ورشح 
احلال له، فإن صادف رصف املال يف حمله فقد يفيه املجتهد املذكور وجيتزئ 

به حينئذ، وإن مل حيرز رصف املال يف حمله لزمه التدارك ومل جيتزئ بام دفع.
س ٤٩٢: لو وجب عىل مكلف مخس مقداره (١٠٠٠) دينار مثًال وهو 
ال يمكنه أن يسلم شيئًا من هذا احلق فأخرب الوكيل اخلاص بالفقيه باملوضوع 



(١٤٤)

هل جيوز للوكيل اسقاط حق االمام عنه مطلقًا أو يشء نسبي منه، ثم اتفق 
مـع أحد السـادة الفقراء يف أن يسـتلف هو مبلغ (٥٠٠) دينـار، ثم يعطيها 
للسيد املذكور بعنوان حق السادة ثم بعد ذلك يرجعها السيد عليه بنية اهلبة 
أو اهلدية فهل جيوز ذلك طبعًا اهداء السيد هذا املبلغ ال يليق بشأنه النه فقري؟
 .Aفـال والية عليه إال له Aأما إسـقاط يشء من حق االمام r

وأما دفع السهم االخر للسيد بالوجه املذكور ففي إجزائه إشكال.
س ٤٩٣: هل جتيزون الحد مقلديكم مثًال أن يسـلم مخسـه إىل أحد 

الفقهاء املعارصين؟ 
r ذكرنا يف رسـالتنا (منهاج الصاحلني) يف املسـألة  (٨٤) من كتاب 
اخلمـس الضابـط فيَمـن جيـب دفع اخلمـس لـه ومل نحرصه بشـخصنا وال 
بشـخص معـني، فمـع مراعـاة الضابط املذكـور تـربأ الذمة بـال حاجة إىل 

مراجعتنا، وبدوهنا كيف يتسنى لنا إجازة الدفع؟!
والـالزم التنبـه إىل أمر مهم، وهـو أن الرجوع للحاكـم الرشعي إنام 
يقتـيض براءة الذمـة إذا أحرز املكلف فيه التحري لـرصف احلق فيام يريض 
االمـام (عّجـل اهللا فرجه)، والقدرة عـىل ذلك، والقيام به، فـإن احلق ملك 
لالمـامA، واملالـك أمني عليـه، والوالية عـىل احلق مشـرتكة بني املالك 

.Aواحلاكم الرشعي. وكل منهام مكّلف برصف احلق فيام يرضيه
فليـس للاملك أن يدفع احلـق للحاكم الرشعي ويوكل رصفه إليه إال 

.Aمع وثوقه بحسن ترصفه بحيث ال يرصفه إال فيام يرضيه
ومـع اختالف حكام الرشع يف املعرفة وحسـن التـرصف البد له من 
اختيـار االوثق، االعرف بوجوه الـرصف، االقدر عىل ايصال احلق ورصفه 

يف مصارفه، عمًال بمقتىض االمانة.



(١٤٥)

وإذا مل يكن اختياره مبنيًا عىل ذلك كان خائنًا مفرطًا يف احلق حماسبًا عليه.
وقد أطلنا الكالم يف توضيح ذلك يف رسالتنا (منهاج الصاحلني) ومنه 

سبحانه نستمد العون والتوفيق.
س ٤٩٤: ويف مفـروض السـؤال إذا سـلم مخسـه هـل يكون مربئ 

للذمة أو هل تربؤن ذمته؟
r يظهر اجلواب عنه من جواب السؤال السابق.

س ٤٩٥: هل جيوز اعطاء اخلمس للمتجاهر بالفسق؟ 
r االحوط وجوبًا عدم دفع سـهم السـادة للشـخص املذكور. وأما 

سهم االمامAفالبد من مراجعة احلاكم الرشعي فيه.
س ٤٩٦: عند إخراج اخلمس من أموايل اخلاصة يف بداية سنتي، هل 

تأذنون سامحتكم برصف سهم السادة إليهم وفق الرشوط الرشعية؟ 
r نعم أنت مأذون يف ذلك ومأجور إن شاء اهللا تعاىل.

س ٤٩٧: يف نيتـي إنشـاء مكتبـة عامة تكون فائدهتـا جلميع املؤمنني 
برشط أن ال حتتوي عىل ما خيالف الرشيعة السمحاء. فهل تأذنون سامحتكم 

برصف جزء من سهم االمام هلذا الغرض؟ 
r يتوقف االذن بذلك عىل أن نطلع عىل وضع املكتبة وخصوصياهتا كامًال.
س ٤٩٨: إذا كانـت علويـة متزوجـة وهلـا أوالد ولكـن الزوج غري 
علـوي وهو فقري هل جيوز إعطاء حق السـادة إىل العلوية بعنوان أهنا فقرية 

وبعدها جيوز هلا أن ترصف عىل أوالدها وزوجها؟ 
r إذا كان الـزوج عاجزًا عن النفقة عليهم وكانوا يف حاجة النفاقها 

عليهم فال بأس بدفع سهم السادة هلا.



(١٤٦)

س ٤٩٩: ويف مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج 
غري علوي هل جيوز إعطاؤها من حق السـادة حتى ترصف عىل أوالدها؟ 

r نعم جيوز إعطاؤها من السهم املذكور.
س ٥٠٠: ذكرتم أن الوالية عىل سهم االمام مشرتكة بني املكلف وبني 
احلاكم الرشعي املطلع عىل اجلهات العامة واخلاصة، وهنا تنبثق عدة أسئلة:
أ  ـ كيف يعرف اطالع احلاكم الرشعي عىل اجلهات العامة واخلاصة 
ومـا املقصـود منه هـل يقصد تصديـه من خـالل حتمله املسـؤولية ونصبه 

الوكالء مع تباعة املكلف االمجالية بتوجيهات احلاكم الرشعي؟ 
بـ   هـل يكفـي ادعاء احلاكم الرشعي ذلك لنفسـه، ولو من خالل 

تصديه؟ 
ج ـ  إذا مل حيرز االطالع املذكور فام حكم املكلف؟ 

دـ   إذا افرتضنـا مـن هو أكثر اطالعـًا أو من حيتمل يف حقه ذلك هل 
يتعني االعطاء إليه؟ حبذا لو توضح قضية االطالع املذكور. 

r املال املذكـور أمانة جيب أداء الواجب فيها باملقدار املمكن وأدنى 
مراتـب إحراز اطـالع احلاكم الرشعي عىل اجلهـات العامة واخلاصة دعواه 
ذلك لنفسـه ولـو من خالل تصديه، وقد يعارض ذلـك بام يظهر من خالل 
ترصفاتـه من عدم جريانه عىل الوجـه املطلوب، كام قد يؤكد ذلك بام يظهر 
من خالل ترصفه من حسن اختياراته. وقد يعارض أيضًا بظهور حال غريه 

من احلكام يف كونه أحسن منه ترصفًا.
فالالزم عىل املكلف االهتامم هبذه اجلهات ومالحظتها ومراعاهتا باملقدار 
امليسـور وترجيح االقـرب فاالقرب أداء لالمانة وحذرًا مـن التفريط فيها.
نعـم ال جيـب عليه التدقيق والبحث باملقدار الـذي قد يوجب العرس 



(١٤٧)

عليه، كام ال جيوز إذا استلزم طول املدة بحيث يلزم تعطيل احلق.
س ٥٠١: ذكرتم من موارد مرصف سهم االمامA دفع رضورات 

املؤمنني، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات واملقصود من الرضورة؟ 
r ال يكفـي يف رصف السـهم املبـارك الفقـر الرشعي، بـل البد من 

احلاجة امللحة مع عدم تيرس سدها بغري السهم املذكور.
س ٥٠٢: مـن أرحامـي امرأة علوية مسـتحقة وزوجها غري علوي، 
مرضـت قبل أيام وتوفيت إثر مرضها فجاء زوجها وطلب مني ماًال لسـد 
مصاريف الدفـن والفاحتة فخجلت من رده ودفعت له مبلغ عرشون ألف 
دينـار. وأنـا مطلوب أربعة عرش ألف دينار من سـهم االمامA وتسـعة 
عرش الف دينار من سـهم السـادة فهل جيوز طرح املبلغ الذي دفعته له من 
مبلغ اخلمس ومن أي سـهم. لكي أبرئ ذمتـه من املال الذي دفعته له علًام 

أنه مستحق وملتزم؟ 
r إذا كان ما دفعته من باب اهلدية والتربع فال جيوز احتسـاب املبلغ 
املدفـوع مـن اخلمـس وإنام هو من أعـامل اخلري املذخـورة إن شـاء اهللا وإذا 
كان ما دفعته دينًا وكان املدفوع إليه مؤمنًا من ذوي احلاجة الشـديدة أمكن 
احتسابه من سهم االمام Aفقط ويبقى الباقي يف ذمته. واهللا ويل التوفيق.



(١٤٨)

كتاب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر

س ٥٠٣:إذا كان تـارك املعروف وفاعل املنكر يعلم بسـوء فعله هل 
جيب نصحه و ارشاده؟ 

r إذا كان حيتمـل ترتب االثـر أو الفائدة عىل نصحه وجب ذلك إال 
أن خيشى من وقوع الرضر عىل اآلمر باملعروف.

س ٥٠٤: إذا علـم أن فاعـل املنكر أو تـارك املعروف ال يتأثر باالمر 
باملعـروف والنهي عن املنكر ولكن حيتمـل أو يظن أن يؤثر ذلك إجيابًا عىل 
بعض املسـتمعني لالمر أو النهـي، فهل جيب االمر باملعـروف والنهي عن 

املنكر واحلال هذه؟ 
r نعـم جيب االمر باملعروف والنهي عـن املنكر حينئذ كام ذكرناه يف 

رسالتنا (منهاج الصاحلني). 
س ٥٠٥: الكافر بالنبي8 أو أحد االئمة املعصومنيG هل 
جيوز قتله وما حكمه لو كان شيعيًا أو كان جيهل (عدم معرفته) بحرمة هذا 

العمل؟ 
r حكمه رشعًا القتل إال أن القيام بذلك يف الظرف احلارض يسـبب 

مشاكل ال حيسن االقدام عليها. 



(١٤٩)

س ٥٠٦: هل جيب إخبار من يترصف باملغصوب مع جهله بالغصبية 
وتوضيح احلال له؟ 

r ال جيب.
س ٥٠٧: إذا رأيت سارقًا يف دكان ما، فهل جيب عيل اخبار صاحب 

الدكان عن السارق حتى يقبض عليه أو أهني السارق عن فعله؟ 
r إذا كان ال يرضك هني السـارق وجـب عليك ذلك من باب االمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، ومن باب النصيحة الخيك املؤمن.
س ٥٠٨: هل جيب الرد عىل املغتاب حال السامع أم ال؟ 

r نعم جيب الرد إال أن يؤدي إىل حمذور رشعي أو عريف عىل ما ذكرناه 
يف رسـالتنا منهـاج الصاحلـني يف خامتة االمر باملعروف والنهـي عن املنكر .

مجلة من املحرمات
س ٥٠٩: يقـوم بعـض النـاس بعمل ديكـور لبعض الدور السـكنية 
والعـامرات التي يشـيدوهنا والذي ليس لـه عالقة باملتانة أو الـرتاث كاملرايا 
والنقوش امللونة والتي تكلف مبالغ كثرية، فهل يدخل هذا ضمن التبذير يف 
الوقت احلارض وأحيانًا يكون التغليف باملرمر االيطايل(الكرانيت) العايل الثمن؟ 
r هـذا ليس مـن التبذير غايتـه أن يكون من الرتف. نعـم قد يكون 
باالضافـة إىل بعـض االشـخاص مـن الرسف، لكونه غري مناسـب لشـأنه 

وليس من حوائجه عرفًا.
س ٥١٠: حـول بعض الباعة الذين يبيعون النفط االبيض بواسـطة 
عبـوات معدنيـة حيث يقوم البائع بخسـف تلـك العبوة حتـى يقل حجم 



(١٥٠)

النفـط املوضوع بداخلها حتى يربح أكثر مع العلم أن هناك من جيهل تلك 
الطريقـة وهناك مـن يعرفها ومع ذلك يشـرتي برضاه ولكـن خيفي تذمره 

بداخله فهل هذا البيع مشكل رشعًا أم جائز؟ 
r هـذا من التطفيف يف امليزان إذا كان املشـرتي جاهـًال غافًال، وإذا 

كان املشرتي عاملًا فهو يرجع إىل جهل املكيال فيحرم أيضًا.
س ٥١١: مـا معنى عبـارة التعرب بعد اهلجرة التـي وردت يف باب 

املعايص الكبرية؟ 
r املقصود منها السـفر إىل البالد التي ال يمكن للمسلم فيها احلفاظ 

عىل دينه أو القيام بفرائض االسالم فيها.
س ٥١٢: مـا حكم رجل عمل بالرسقة يف امليزان علًام بأن املبلغ أيام 

الدينار السابق؟
r ينـوي أن يرجـع حقوق الناس إليهم عندمـا يعرفهم ويتمكن من 
ذلـك ويلـزم عليه الرتايض مع من يعرفه منهم وإذا مل يعرفهم نوى أن يؤدي 

له حقه لو عرفه.
س ٥١٣: يف آية ﴿ال تركنوا إىل الذين ظلموا...﴾ هل عمل الرشطي 
أو رشطـي املـرور مصـداق لالية الكريمـة وكذلك اجلمركـي. ويف بعض 
الروايـات باملعنى من قام يف جوف الليل ودعا الترد له دعوته ويسـتجاب 

له إال العريف والرشطي واجلمركي؟ 
r معونـة الظاملني مطلقًا حمرمة بل من الكبائر واالعامل املذكورة من 

أشد أنواع االعانة حرمة.
س ٥١٤: لـو قـام املؤمـن بفعـل أدى إىل إهانـة مؤمن آخـر دون أن 
يتعمد ذلك أو يشعر املؤمن االخر أنه أهني فهل يكون قد ارتكب احلرام؟ 



(١٥١)

r إذا كان مـا قام به إهانة مؤمـن فهو حرام ولكنه إذا كان غافًال عن 
ذلـك غري ملتفت إليه فهو معذور غري حماسـب، كام لو رشب النجس وهو 

ال يعلم أو دخل املسجد جنبًا وهو ال يعلم.
س ٥١٥: اطلع االول عىل رس شخص آخر ثم ابتز االول االخر بأنه 
يريد مبلغًا من املال ازاء عدم إذاعة ذلك الرس وإال فإنه سيشـيع ذلك الرس 

ويظهره، فهل جيوز هذا رشعًا وماهوحكم املال املأخوذ؟ 
r حيرم إذاعة رس املؤمن إذا كان يرضه ويشينه وحيرم التهديد باالذاعة 

من أجل حتصيل املال.
س ٥١٦: السـؤال السـابق هـل يفرق احلكـم إذا كان صاحب الرس 

كتابيًا أو كافرًا؟ 
r إذا اسـتأمن الكافر الشـخص عىل رسه حرم عىل الشـخص خيانة 

االمانة وإذاعة الرس.

عقوق الوالدين
س ٥١٧: هل جيب عىل املصيل االستعجال بصالته وترك املستحبات 

إذا ما طلبه أبوه بأن يصيح باسمه مثًال؟ 
r خيتلف ذلك باختالف احلاالت إذ الواجب هو بر الوالد وليس له 

ضابط حمدد.
س ٥١٨: شخص غري متزوج متعلق قلبه وأمنية حياته هو أن يدرس 
يف احلوزة العلمية وأهله يريدون أن يزوجوه وزواجه سيمنعه من حتقيق هذه 
االمنية النه سـيجعله مرتبط بعائلة أما االن فهو حر بنفسـه فام هو االحوط 



(١٥٢)

اطاعـة الوالديـن وأن يتزوج أم عدم اطاعتهام وااللتحـاق باحلوزة العلمية 
علًام أن االهل لن يزوجونه أو يعطونه أية مساعدة يف حالة التحاقه باحلوزة؟ 
r ال جيـب عليه اطاعة والديه يف ذلـك وإن كان االوىل له ارضاءمها 

بأي صورة كانت الن ذلك من أسباب التوفيق.
س ٥١٩:هـل جيـب عىل االبن تطليـق زوجته إن أمـره والده بذلك 

لسوء سريهتا مع عائلة الزوج؟ 
r ال جيب عىل االبن ذلك، لكن جيب عليه التعايش مع أهله باحلسنى 

وينبغي له أن يكف أذى زوجته عن أهله.
س ٥٢٠: هـل جيـوز للمؤمن تغيري اسـمه وهل يدخـل ذلك ضمن 

عقوق الوالدين؟
r نعـم جيوز وال يدخل يف ضمـن عقوق الوالدين، إال أن يبتني عىل 
التحدي هلام، بحيث يكون تركه لالسم االول الجل أهنام اختاراه له وخالفًا هلام.
س ٥٢١: مؤمـن يريـد الصالة يف املسـجد يف منطقتـه إال أن والداه 
يعارضان ذلك لظروف التقية فهل عليه أن يوافقهام أم أن خيالفهام يف ذلك؟ 
r إذا مل خيـش الـرضر جيـوز له خمالفتهـام والصالة يف املسـجد. لكن 

االوىل له حماولة اقناعهام وارضائهام.
س ٥٢٢: مـا هـو حكـم االب الذي يمنـع إبنه من زيـارة أخيه الن 

االب عىل خالف مع ابنه. وهل جيب طاعته يف هذا االمر؟ 
r ال جتب إطاعته إال إذا كان يف ذلك إيذاء أو إهانة عىل االب.

س ٥٢٣: إذا منع الوالدان ابنهام من القيام ببعض االعامل املسـتحبة 
بام فيها االعامل العبادية فهل طاعتهام واجبة؟ 



(١٥٣)

r الواجب من طاعتهام املقدار الذي حيقق الرب وحسـن املعارشة وما 
عدا ذلك فال جيب.

س ٥٢٤: كنا ميسـورين احلال وعندنا دكان منتصف السوق وبفعل 
ترصفات والدي الذي ال يدرك حركة السـوق التجارية افتقرنا نسبيًا وفرغ 
دكاننا من كل يشء سوى الرفوف ووالدي ال يقبل أن استغل الدكان بمرشوع 
جتاري يدر ربح مضمون وال يسمح بالذهاب إىل غري مكان حيث االعامل 
موفـرة بل يريدين معه وحلد االن عمري قارب الثالثني ومل أتزوج وكذلك 
أخـويت االكـرب مني االربعة هـذا حاهلم ال زواج وال عمل وال يسـار بفعل 
آراء والـدي فهل حيق يل رشعـًا خمالفته واخلروج عن طاعته يف هذا الباب؟
r نعـم جيوز ذلك إذ ال جتـب طاعة االب فيام يرض بالولد وإنام جتب 

معارشته بالرب واملعروف.
الكذب

س ٥٢٥: زيـد من بـاب املالطفة واملزاح خيـرب بأخبار غري صحيحة 
واحلضـور يعلمـون ذلك وهـو يعلم أن احلضـور يعلمون ذلـك فهل يعد 

جملس كذب؟
r إذا كان بقصـد االخبـار كان حمرمًا، وإن مل يكن بقصد االخبار بل 

بقصد املزاح بصورة اخلرب فال حيرم.
س ٥٢٦: قـال النبـي8: «لعن اهللا الكاذب ولـو كان مازحًا» 
فهـل جيوز الكذب ولو مـن باب املزاح وهل جيوز عـىل الطفل غري املميز؟ 
r حيرم االخبار الكاذب ولو من باب املزاح وأما الكذب عىل الطفل 
غـري املميز فالظاهر أنه ليس بقصد االخبار ليتحقق الكذب فيه بل املقصود 

به صورة اخلرب فال يكون كذبًا.



(١٥٤)

نعم لو كان املقصود به االخبار فهو كذب حمرم.
س ٥٢٧: هل جيوز الكذب يف املزاح واهلزل؟ 

r ال جيـوز الكـذب . نعم إذا مل يكن بداعـي االخبار بخالف الواقع 
بل بداعي املزاح مل يصدق الكذب حينئذ فال حيرم.

الغناء
س ٥٢٨: بعـض الذين يقـرؤون املدائح واملراثي يسـتعريون احلان 
بعـض االغاين بقصائدهـم فهل هذا حمرم أوال فهو من حيث املضمون غري 
مألوف عند أهل الفسوق بينام من حيث اللحن مألوف عندهم، ونتيجته أن 
هذا املضمون هبذا اللحن غري مألوف عندهم، فهل هذا حالل وكذا استامعه؟

r الظاهر حلية ذلك وحلية استامعه.
س ٥٢٩: هـل جيـوز االسـتامع إىل بعـض املجودين بحيث يسـيطر 
املجود عىل مشاعر السامع فيبكيه حني الوصول إىل آيات العذاب والوعيد 

بالنار، ويرسه حني الوصول إىل آيات الرمحة واملغفرة والوعد باجلنة.
فهـل هذا من الطرب املحـرم أو أن الطرب املحرم خمتص بالغناء مع 
طلب حتديد الطرب املحرم رشعًا ويف صورة حرمة السـيطرة عىل املشـاعر 
يف مفـروض السـؤال االول مـا حكمها يف صـورة ما إذا شـك يف أن الذي 

يبكيه هو صوت املجود أو استعداده االيامين؟
r ال بأس باالسـتامع إليهم ولو مع السيطرة منهم عىل املشاعر. نعم 

إذا تلذذ بصوت املجود و انجذب له جنسيًا كان االستامع حمرمًا.
س ٥٣٠: هل يعود مفهوم الغناء عندكم إىل العرف؟



(١٥٥)

r الغنـاء هو الصوت املشـتمل عىل الرتجيع واملد بنسـق خاص من 
شـأنه أن يوجـب الطرب مـع قصـد اللهوية عـىل النحو املعهـود عند أهل 
الفسـوق والرتف وليس املراد به اسـتعامهلم له فعـًال ليحل الصوت الغنائي 
املعهود عند أهل الفسـوق بل كل ما يبتني عىل التلذذ اللهوي باخلروج عن 
مقـام اجلـد والواقع احلـارض إىل نحو من العبـث املبني عـىل التوجه لباطن 
النفـس وتنبيـه غرائزها وهز مشـاعرها بالصـوت الغنائي إشـباعًا لرغبتها 
يف املزيـد مـن االبتهـاج أو التفجـع أو الفخر أو الغرام أو غري ذلك حسـب 

اختالف االغراض.
س ٥٣١: وهل العرف فيه هو كونه عىل جهة اللهو والباطل؟ 

r العرف فيه عىل ما تقدم.
س ٥٣٢: وهل الرتجيع كله حرام أو بعضه؟ 

r احلـرام منه بعضـه وهو الرتجيع الغنائي الذي تقـدم الضابط فيه، 
وبعضه حالل كالرتجيع يف االذان بالنحو املعهود.

س ٥٣٣: مـا هـو التعريف للهو املحرم يف نظر الـرشع أرجو إعطاء 
ضابط لذلك وما هو حد الطرب املحرم أيضًا؟ 

r اللهـو املحـرم كل ما يبتني عىل التلذذ اللهـوي باخلروج عن مقام 
اجلـد والواقع احلارض إىل نحـو من العبث املبني عـىل التوجه لباطن النفس 
وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بااليقاع املوسيقي اشباعًا لرغبتها يف املزيد من 
االبتهاج والتفجع والفخر أو الغرام أو غري ذلك حسب اختالف االغراض 
وأمـا الطرب فهو حالة نفسـية تنشـأ من اسـتعامل آالت اللهـو بنحو يؤدي 
إىل شـعور بخفـة الروح انسـجامًا مع إشـباع رغبتها يف املزيـد من االبتهاج 

أوالتفجع أو الغرام أو غري ذلك مما تقدم.



(١٥٦)

س ٥٣٤: هل جيوز االسـتامع للموسـيقى اخلالية مـن الغناء علًام أن 
بعض املراجع جييزون االستامع للموسيقى الكالسيكية؟ 

r حيرم االسـتامع للموسيقى حتى إذا خلت من الغناء إذا كانت من 
النوع الذي يتعاطاه أهل الفسوق والرتف.

س ٥٣٥: يكثر النزاع يف تشخيص املراد من عبارة الغناء أو املوسيقى 
املناسـبة ملجالس اللهو والفسـوق لذا نرجو التشخيص وتعريف املسلم بام 

حيل له وحيرم عليه من قبلكم مبارشة ولكم االجر 
أ  ـ املوسيقى التصويرية التي تصاحب مشاهد الفلم عادة؟

ب ـ املدائـح النبويـة وأرضاهبـا التـي تبـث يف شـهر رمضـان مـن 
االذاعات؟

جـ  ترجيـع الصوت ومده والتغني بشـعر يف مـدح املعصومني دون 
استعامل االالت؟

r جيوز ذلك.
س ٥٣٦: هل جيوز سـامع االغاين التي تكون خارجة عن غناء أهل 

الفسوق؟ 
r إذا كان من شأهنا أن توجب الطرب ويقصد هبا اللهو فهي حرام.
س ٥٣٧: هل للمرأة من أجل إثارة زوجها وإسعاده بأن ترقص وتغني؟ 
r ال جيـوز الغنـاء وأمـا الرقـص إذا كان منظـًام عـىل غـرار االيقاع 

املوسيقي فاالحوط وجوبًا تركه وأما بدون ذلك فال بأس به.
س ٥٣٨: وهـل للمرأة يف االعراس الرقـص والغناء املتعارفني عند 

أهل الفسوق؟ 



(١٥٧)

r جيـوز الغنـاء من دون أن يسـمع صوهتا االجنبي ومـن دون إيقاع 
موسيقي يف خصوص حال الزفاف. وأما الرقص فاحلكم فيه كام سبق.

س ٥٣٩: هناك مشـكلة يف حتديد الغناء املناسـب ملجالس الفسـوق 
حيـث نرى بعض القراء يف املراثي أو املواليد يقلدون االغاين يف أحلاهنا مع 
تغري املضمون مما جيعل االنسـان شاكًا يف حكم ذلك فكيف حيدد االنسان، 

وما احلكم عند الشك؟ 
r مما سـبق يظهر جـواز تقليد أحلان االغاين يف جمالس رثاء احلسـني
Aلعـدم قصد اللهو والعبث بذلك، بل القصد إىل اسـتدرار الدمعة عىل 

احلق املهتضم وجتيل املصيبة املطلوب رشعًا.
س ٥٤٠: هل خيتص جواز غناء النساء يف االعراس بمجلس الزفاف 

أو يعم غريه من جمالس االعراس؟
r الدليـل املجـوز خيتـص بـزف العرائـس، وال يعم غـري ذلك من 
املجالـس التي تعقد بمناسـبة الـزواج، بل املرجع فيه عمـوم دليل املنع بعد 
إمكان خصوصية الزفاف يف احلل ملا فيه من مجع الشمل املرغوب فيه رشعًا.

س ٥٤١: ما تقولون بالنسبة للموسيقى واالناشيد؟ 
r حتـرم املوسـيقى إذا كانـت بالوجه اللهوي، كام هـو املتعارف بني 
أهـل الفسـوق والرتف. وكـذا احلال يف الغناء واالناشـيد إن صـدق عليها 

الغناء، وأما إذا مل يصدق عليها ذلك فهي حالل.
س ٥٤٢: هل جيوز غناء النساء يف االعراس، وما هي ضابطة الغناء 
اجلائز هلن وهل يقصد من االعراس هنا الزفاف فقط أو يشمل جملس العقد 

واحلناء وغريمها؟ 
r نعم جيوز غناء النساء يف االعراس، وخيتص بمجلس الزفاف.



(١٥٨)

س ٥٤٣: وإذا مل يتحقـق للمكلـف أن هـذا الصوت غناء أو ال فهل 
جيوز استامعه؟ 

r إن كان لشبهة مفهومية فال جيوز وإن كان لشبهة موضوعية فهو جائز.
س ٥٤٤: إذا مل يميز املكلف هل هذا الصوت املشتمل عىل الرتجيع 

حرام أو ال فام احلكم؟ 
r يظهر حكمه من جواب السؤال السابق.

س ٥٤٥: وما قولكم يف سد الذرائع؟ 
r ليس من احلجج الرشعية، كام ال يكون مربراً الرتكاب املحرمات 

وخمالفة الترشيع.
س ٥٤٦: الغناء جائز للنساء هل هو وقت اخلطبة أو البناء أو ماذا؟ 
r وقـت البناء الذي هـو جملس زف العـروس لزوجها برشط عدم 
اختالط الرجال بالنساء، وعدم سامع الرجال أصواهتن بنحو يثري الشهوة.

س ٥٤٧: ما حكم استامع املوسيقى املسامة بالسمفونية؟ 
r ال جيوز استامعها بنحو ينفعل السامع هبا ويتأثر نفسيًا هبا.

س ٥٤٨: هل جيوز سامع املوسيقى االجنبية التي تسمى الكالسيكية؟ 
r ال جيوز.

س ٥٤٩: مـا هـو احلكـم الرشعـي لرقـص الزوجة مـع زوجها أو 
لزوجها مع مالحظة أن هذه احلالة تكون مصحوبة بسامع املوسيقى؟ 

r ال جيـوز اسـتامع املوسـيقى، وال الرقـص املبني عـىل االنفعال هبا 
والتناسق معها.

س ٥٥٠: نحن جمموعة من خرجيات كلية الرتبية الرياضية نعمل يف 



(١٥٩)

جمال التدريب النسـوي وطبيعة عملنا إجراء متارين الرشـاقة للنساء وهذه 
التامريـن يسـتلزم وبموجـب أدائها عىل أنغـام مقطوعات موسـيقية غربية 
وضعـت خصيصـًا الداء حـركات متايل تكون أشـبه باحلـركات الراقصة 
ويف أغلـب االحيان حيدث تفاعل وانسـجام بني كل من اللحن املوسـيقي 
واملدربـة واملتدربة عىل حد سـواء وهو أشـبه بالطرب الـذي حيرمه الرشع 

والدين احلنيف مما يسبب لنا إشكاًال وحرجًا رشعيًا؟
نناشـد سـامحتكم إبداء الرأي الرشعي هبذا الصدد ليتسنى لنا تنفيذ 

ما تشريون به علينا 
r سـامع املوسـيقى بالوجـه املذكور حـرام وال حيلله توقـف طبيعة 
العمـل عليه. واملفروض باملسـلمني أن يكون اختيارهـم للعمل عىل ضوء 
احلكم الرشعي وبالوجه املناسب له، ال بالوجه الذي تفرضه ثقافات كافرة 

وحضارات متحللة تسري بالبرشية للهاوية.
نسـأله سبحانه وتعاىل للخرجيات املسـلامت وجلميع املؤمنني االلتزام 
بدينهم واالعتزاز بثقافتهم التي رفعتهم إىل مسـتوى املسـؤولية واالنسـانية 

النبيلة إنه ويل املؤمنني.
س ٥٥١: هل جيوز استعامل الدفوف إذا كانت هناك حفلة أو غري حفلة؟ 

r ال جيوز مطلقًا.
س ٥٥٢: مـا حكم اسـتعامل واسـتامع املوسـيقى عمومـًا وما حكم 
املوسيقى احلديثة أعني التي ختتلف عن القديمة يف أنغامها ويف آالهتا، إذا مل 

يرافقها استعامل آلة قديمة؟ 
r ال فرق يف التحريم بني املوسيقى القديمة واحلديثة.

س ٥٥٣: هل جيوز للنسـاء الرضب عىل االواين ونحوها عند قراءة 



(١٦٠)

القصائـد أو االغـاين يف االعـراس وهل جيـوز الرضب املذكـور عند قراءة 
القصائد يف غري االعراس؟ 

r الـرضب عـىل االواين كالرضب عىل الطبـول إن ابتنى عىل التلذذ 
والتلهـي هبـا حـرم. وقـد ذكرنـا معيـار اللهـو املحـرم يف الغنـاء يف بعض 
االسـتفتاءات الـواردة إلينا، وأن املـراد ما يتعارف عند أهل الفسـوق ليس 
فعليـة اسـتعامله عندهـم، بـل مـا يبتني عـىل التلـذذ اللهوي باخلـروج عن 
مقـام اجلـد والواقع احلـارض إىل نحو من العبـث املبني عـىل التوجه لباطن 
النفس وتنبيه غرائزها وهز مشـاعرها بااليقاع الغنائي أو املوسـيقي إشباعًا 
لرغبتهـا يف املزيد مـن االبتهاج أو التفجـع أوالفخر أو الغـرام أو غري ذلك 
حسـب اختالف الظروف واملناسبات. هذا وال جمال للرتخيص يف ذلك يف 

االعراس، بل خيتص الرتخيص بالغناء. 
س ٥٥٤: هـل جيوز أن ترقـص املرأة أمام النسـاء فقط يف االعراس 

ويف غريها؟ 
r االحوط وجوبًا ترك الرقص إذا ابتنى عىل إيقاع موسيقي.

س ٥٥٥: هـل جيوز للزوجة أن ترقص وتغنـي لزوجها فقط، وهل 
جيوز للزوج أن يرقص ويغني لزوجته فقط؟ 

r حيـرم الغناء من كل منهـام واالحوط وجوبًا ترك الرقص إذا ابتنى 
عىل إيقاع موسيقي.

س ٥٥٦: وهل حرمة استعامل أدوات املوسيقى كالطبل حرام مطلقًا 
أوعىل جهة اللهو والباطل؟

r احلـرام خصـوص ما كان هلويًا عىل النحـو املتقدم يف الغناء، فإهنام 
من باب واحد.



(١٦١)

س ٥٥٧: وإن كان التحريـم غـري مطلـق فهـل جتـوز املوسـيقى يف 
التعازي احلسينية واالناشيد الوطنية االسالمية ومدائح املعصومنيG؟ 

r املوسيقى غري اللهوية جائزة، واللهوية حرام عىل النهج املتقدم.
س ٥٥٨: هل رقص النساء مع النساء جائز؟ 

r نعم. لكن االحوط وجوبًا ترك ما يكون منه عىل إيقاع موسيقي منظم.
س ٥٥٩: وهل التصفيق كذلك؟ 

r نعم.
س ٥٦٠: وإذا كانا جائزين فهل جيوز ذلك يف احلسينية؟ 

r نعم جيوز. إال أن يكون فيه هتكًا للحسـينية أو خروجًا عن رشط 
الواقف أو خمالفة المر املتويل وهكذا احلال يف املسجد.

س ٥٦١: وإذا كان الرقص جائزًا فهل جيوز عىل طريقة أهل الفسوق 
كالراقصة الفالنية مثًال أبعدها اهللا أو هداها ـ؟ 

r يظهر اجلواب عنه مما تقدم.
س ٥٦٢: وهل جواز الرقص حكم أويل ويكون حرامًا باحلكم الثانوي؟ 

r املعيار يف احلل واحلرمة ما تقدم.
س ٥٦٣: وإذا كان كذلك، فهل تتفضلون بتصحيح االتى: يشـرتط 

يف إباحة رقص النساء االيت:
أ ـ إباحة املكان فال جيوز يف احلسينية أو املسجد؟ 

r مما تقدم يتضح حال هذا الرشط.
ب ـ عدم دخول أي ذكر مميز أو بالغ؟ 

r نعـم يشـرتط إذا كان دخوهلـم موجبـًا حلصـول احلـرام كالنظـر 
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لالجنبية أو هتييج شهوة الرجل أو املرأة.
ج ـ عدم استخدام أدوات اللهو والغناء؟ 

r نعم يشرتط عدم استخدامها بالنحو املتقدم.
د ـ  عدم سامع االجنبي للصوت؟ 

r نعم يشرتط إذا كان السامع مثرياً للشهوة.
هـ ـ  عدم التكلم بالباطل؟ 

r إذا كان املراد بالباطل الكذب ونحوه من املحرمات فعدمه رشط، 
وإذا كان املراد مثل املدح والفخر ونحومها فعدمه ليس برشط.

و ـ عدم ظهور العورة؟ 
r نعم هذا رشط بمعنى أن هذا بنفسه حمرم مع الرقص وبدونه.

ز ـ أن ال توجد هناك فتنة؟ 
r نعم هذا رشط.

ح  ـ عدم نظر النساء لبعضهن البعض نظر ريبة ؟ 
r هذا رشط.

ط ـ جتنب التصوير سيام املتحرك؟ 
r ال بـأس بالتصويـر إذا مل يطلـع عليـه إال النسـاء، أمـا مـع اطالع 

الرجال ففيه إشكال.
ي ـ هل هناك إضافة أو تصحيح عام؟ 

r هنـاك نصيحة بتجنب هذه االمـور وإن كانت حمللة، الهنا قد جتر 
للحرام وال أقل من كوهنا مضيعة لذكر اهللا تعاىل.
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الغيبة
س ٥٦٤: هـل املـرأة املتربجـة جتـوز غيبتهـا وهل حيكـم عليها بأهنا 

فاسقة مع أهنا تصيل وتصوم؟ 
r نعم هي فاسقة وجتوز غيبتها الهنا متجاهرة بالفسق.

س ٥٦٥: هل السـامع بقصد الرد من أحد وجـوه اجلواز (أي جواز 
سامع الغيبة) أم ال؟

r ال إشكال يف جواز السامع بقصد الرد. واهللا تعاىل العامل العاصم
س ٥٦٦: شخص يفعل املستحبات وال يريد أحد أن يراه أو يتحدث 
عنه بفعل املسـتحبات ولكن شـخص آخر حتدث عنه فهل تعترب غيبة أو ال 

النه ال جيوز التحدث بفعلها؟ 
r ليـس ذلك مـن الغيبة املحرمـة. نعم إذا أطلع شـخصًا عىل عمله 
وأرس إليـه بـه ورشط عليه الكتامن مل جيز له أن يكشـف سـرته الن املجالس 

باالمانات ال النه من الغيبة.
س ٥٦٧: ما هي الغيبة وهل رسد احلكاية بام جرت من الوقائع تعترب 

من الغيبة؟ 
r الغيبـة انتقـاص املؤمـن واعابتـه يف غيبتـه فـإذا كان رسد الوقائع 
بقصـد االنتقاص كان مـن الغيبة وإذا مل يكن بذلك القصد مل يكن غيبة وإذا 
لـزم هتك املؤمن مـن دون قصد االنتقاص كان ذلك حمرمًا وإن مل تكن غيبة 
واالوىل للمؤمـن أن يبعـد نفسـه عن احلديث عن االخريـن مهام أمكن فإن 

ذلك من مواطن االمتحان والفتنة.
س ٥٦٨: إذا أنا وشخص آخر مطلعني عىل ترصفات شخص معني 
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فهـل جيـوز بيننا أن نذكـر ترصفاته وننتقدهـا أو نقول ملـاذا يفعل الترصف 
الفالين نتحدث عنه رسيًا من غري علم أي أحد فهل يعترب غيبة أو غري غيبة 

وهل هو جائز أو ال؟ 
r إذا مل يكـن بقصـد انتقاصـه واعابتـه وذمه،بل ملحض بيان سـوء 

الترصف وقبح العمل فال بأس بذلك.
س ٥٦٩: هل جيوز سب أو لعن أو أخذ غيبة (املخالف والناصبي)؟
r املؤمـن ال ينبغـي لـه أن يكون سـبابًا وال يذكر النـاس يف غيبتهم 

خصوصًا إذا أوجب ذلك فتنة أو مشاكل.
س ٥٧٠:هـل حيكـم عـىل سـامع الغيبة بحكـم املغتاب نفسـه (أي 

الغيبة) بمجرد السامع أو ال؟ 
r حيرم االستامع إىل الغيبة إذا ابتنى عىل التجاوب مع املغتاب يف غيبته.
س ٥٧١: يف حالة انتشـار الغيبة والبهتان وعدم قدرة االنسـان عىل 

االصالح هل جيب عليه االبتعاد عن املجتمع وتفضيل العزلة؟
r ال جيـب عليـه االبتعاد عـن املجتمـع وال العزلة. نعم حيـرم عليه 
االسـتامع بنحـو يبتني عىل حتقيق غرض الشـخص الذي يغتـاب، فإن ذكر 
العيـب ال يوجـب انتقاص املقول فيه ما مل يكن هناك سـامع يوجه اخلطاب 
إليـه ويسـتوعب الكالم، أما جمرد سـامع الشـخص للغيبة من دون اشـعار 

للشخص الذي يغتاب باالستامع لكالمه واستيعابه فال بأس به.
س ٥٧٢: ما هو رأي الرشع املقدس يف شـخص يقوم بتأليب الناس 
بعضهم عىل بعض فيفرق بني االخ وأخيه والزوج وزوجته والوالد والولد 
وأمثـال ذلك، فهل جتوز غيبتـه وبيان حاله التباعه وغريهـم كي يتحرزوا 
عن الوقوع يف الرضر الناتج عن االنصياع الوامره والتاثر بأفكاره علًام بأنه 
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ليس رجل دين ولكنه يتكلم باسم الدين ويؤثر يف االخرين بلباقته وذكائه؟ 
r احلالة املذكورة يف السـؤال من النميمة فيام إذا كان الشخص ينقل 
كالم بعضهم لبعض بام يوجب الفرقة بينهم وهي من الكبائر التي وعد اهللا 
عليهـا النار. وجيوز حتذير الناس منه باظهار واقع حاله من دون انتقاص أو 
اعابة وإنام بذكر حاله بقصد نقل واقع احلال هذا إذا كان متسرتًا بذلك، أما 

إذا كان متجاهرًا فيجوز غيبته وانتقاصه وحتذير الناس منه واالنكار عليه.

قطيعة الرحم
س ٥٧٣: هل جيوز مقاطعة املؤمن لردعه عن معصية فعلها؟ 

r إذا كان يف ذلك ردع له عن املعصية فهو جائز.
س ٥٧٤: وردت روايـات تنهـى عن هجر االخـوان أكثر من ثالثة 
أيـام، فـام هو حكـم اهلجران بـني االخـوان وما هو حـدوده سـواء يرتبط 

بالبادي بذلك أم بالطرف االخر وما هو حد اهلجران املحرم؟ 
r اهلجـر إن ابتنـى عـىل معـاداة املؤمـن أو إهانتـه أو االسـتهوان به 
والرغبة عنه حرم، والظاهر عدم نظر تلك النصوص إىل ذلك، بل إىل اهلجر 
املسبب عن املشاجرة واملشاحنة والتنازع يف احلقوق ونحو ذلك مما ال يبتني 
عـىل الرغبـة عن املهجور يف نفسـه، بل عىل سـبب طارئ، وهـي ظاهرة يف 
التحريـم، فإن بني عىل مقتـىض الظاهر املذكور كفـى يف عدم صدق اهلجر 
مـن أحـد الطرفني بـدؤه بالصلة ولـو بالسـالم واسـتعداده للمواصلة عند 

تقبل االخر. 
كام إنه يستثنى من حرمة املهاجرة أمران:

االول: املهاجرة لسوء سلوك الطرف االخر دينيًا.
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الثاين: ما إذا كانت الصلة سـببًا لذل الواصـل وتوهينه. نعم كثريًا ما 
يلتبس جتنب الذل باالنانية والعناد فينبغي احلذر من ذلك.

س٥٧٥:ما هو حد الصلة لالرحام ومن هم االرحام يف املفهوم االسالمي؟
r يكفـي الصلـة بمثل رد السـالم كام أوضحناه يف رسـالتنا (منهاج 
الصاحلـني) يف كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر. واالرحام هم ذوو 

القرابة النسبيني وحتديدهم تابع للصدق العريف.
س ٥٧٦: هل للمؤمن أن يقطع رمحه مع أخواته املتزوجات إن ارصرن 
عىل السـفور وعدم ارتـداء احلجاب الرشعي وكذلك االمـر مع أخوته إن 
كانوا مرصين عىل رشب اخلمر أو ترك الصالة أو معونة الظاملني يف ظلمهم؟ 

r نعم جيوز قطيعتهم إنكاراً للمنكر.
س ٥٧٧: هل يتعدى وجوب صلة االرحام االخوة واالخوات إىل أبناء 
العم واخلال وأمثاهلم وكيف تكون أدنى الصلة الواجبة هل يكتفي بالسالم؟ 
r نعـم يتعـدى وجـوب صلـة االرحـام إىل القرابة باحلـد املذكور. 
ويكتفـي بالسـالم ونحـوه، وال جيب ما زاد عـىل ذلـك إّال إذا كان يف تركه 

قطيعة عرفًا فاالحوط وجوبًا عدم تركه.

االستمناء
س ٥٧٨: املامرس لالسـتمناء فرتة من الزمن مع عدم علمه بحرمته 

وبإجيابه جنابة صاحبه، فام هو حكم صالته وصيامه؟ 
r جيـب عليه إعادة الصالة وتداركها، ويقترص عىل ما تيقن بطالنه. 

أما الصوم فصحيح الحيتاج إىل تدارك.
س ٥٧٩: يلتجأ بعض شبابنا إىل استعامل العادة الرسية لعدم متكنهم 
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مـن الزواج وال يقدرون عىل تركها وعندمـا نخربهم بحرمته وقد تابوا إىل 
اهللا وعادوا إىل الصالة يقولون هل نسـتطيع أن نفعل هذا الفعل يف الشـهر 

مرة أو مرتني؟ 
r ال جيوز هلم ذلك النه ال جيوز فعل احلرام حتى يف العمر مرة واحدة.
س ٥٨٠: مـا رأيكـم يف العـادة الرسيـة أو (االسـتمناء) ومـا هـي 

نصائحكم فيها؟ 
r حيرم القيام بالعمل املذكور وقد ورد التأكيد عىل عفة الفرج ومنعه 
عـن الوقوع يف احلـرام يف كثري من الروايات حتـى ورد عن النبي8: 

«ان أكثر ما تلج به أمتي النار االجوفان البطن والفرج».
كـام ورد النهـي عـن العمـل املذكـور بخصوصـه وقـد ُعـربِّ عنه يف 
 :Aاالحاديث الرشيفة بأن فاعله كناكح نفسه ففي رواية االمام الصادق
«ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم» ثم ذكر 

منهم الناكح نفسه واملنكوح يف دبره.
عـىل أن يف مضاره البدنية واالجتامعية ما يكفـي لتجنبه، فالالزم عىل 
املؤمن االبتعاد عن هذا العمل ألنه من املحرمات الشديدة وألرضاره املذكورة.
س ٥٨١: هل أن ممارسة العادة الرسية من الكبائر وإذا مل يكن للمرأة 
مني كام يقال عن االطباء فهل جتوز هلا املامرسة وإذا جاز ذلك أوليًا فهل جيوز 
نرشه بني النساء ثانويًا خصوصًا مع العلم بأرضاره الصحية واالجتامعية؟ 
r ال جيـوز التلـذذ باملـس للرجل واملـرأة ولو مع عـدم االنزال، وال 
يستثنى من ذلك إال مس أحد الزوجني ونحومها لالخر. وكذا مس االنسان 

لنفسه من أجل االثارة للنكاح املحلل.
س ٥٨٢: هـل جيـوز اسـتعامل العادة الرسيـة (االسـتمناء) ولو ملرة 
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واحـدة يف االسـبوع من أجـل التخلص من الوقـوع يف مهالـك الزنى مع 
العلم بـأن الزواج متعذر بنوعيه لعدة أسـباب وكذلك الصيام الذي يعترب 

هلم؟ 
r ال جيوز استعامل العادة الرسية حتى يف احلالة املذكورة.

مكارم االخالق
س ٥٨٣: شـخص مصـاب بعاهـة اخلرس (أو بعاهـة أخرى) وهو 

يعاين نفسيًا من ذلك فهل هلذا املعاناة أجر معني أم ال؟ 
r إذا كان صابرًا عىل هذا االبتالء فله أجر الصرب العظيم.
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كتاب التجارة
املكاسب املحرمة

س ٥٨٤: هنـاك بعض الدروس يف احلسـابات املالية وتدقيقها ومن 
مجلة التدريس يتطرق املدرس إىل بعض الدروس املتعلقة بالقرض الربوي 
واملحاسـبة عليهـا، فهل هـذا التدريـس يكون حمرمـًا عليـه وال جيوز أخذ 

االجرة عليه؟ 
r ال حيرم التدريس املذكور وال أخذ االجرة عليه.

س ٥٨٥: انتـرشت يف االسـواق بعـض االلعـاب االلكرتونيـة من 
خالل جهاز الكمبيوتر ومن خالل جهاز يسـمى (االتاري)، فام هو احلكم 

الرشعي للعب بتلك االلعاب؟ 
r ال بأس هبذه اللعبة إذا مل تستعمل للعبة قامرية كالشطرنج. نعم ال 

جيوز أخذ الرهن عليها.
س ٥٨٦: التلفزيون هل يعد يف زماننا هذا أداة هلو أو ال يعد؟

r الظاهر أنه من اآلالت الصاحلة للوجهني فيجوز بيعه.
س ٥٨٧: إذا دخلـت مطعـًام وكنـت قـد دفعت ثمن الطعـام الذي 
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طلبتـه وإذا باملطعم يوزع نوعًا من السـحبة حتمـل أرقامًا من فاز هبا حصل 
عىل مكافأة نقدية أو ما يصطلح عليه باجلائزة، وهذه السحبة أقامها املطعم 

من أجل الدعاية ملطعمه. فام هو حكم حلية أو حرمة هذه السحبة؟ 
r حتل هذه السحبة وال إشكال فيها.

س ٥٨٨: الدجـاج واللحـوم الواردة من البالد غري االسـالمية هل 
جيـوز بيعها ملن يسـتحلها من املسـيحيني واملخالفني وأمثاهلام وهل يشـمل 

احلكم حلم اخلنزير واخلمور أيضًا؟
r األحـوط وجوبًا عدم بيـع االمور املذكورة وغريها من املحرمات 

عىل من يستحلها.
س ٥٨٩: هـل جيـوز بيع السـمك اجلـري وحلم االرنـب ونحومها 

للمسلمني املستحلني هلام؟ 
r األحوط وجوبًا اجتناب بيعها عليهم. نعم لو وقع البيع حل أخذ 

الثمن بقاعدة االلزام.
س ٥٩٠:هل جيوز للمؤمن بيع (اجلّري) مع علمه بحرمة أكله؟ 

r االحـوط وجوبًا تـرك بيعه إذا كان املقصود أكلـه أو بيعه عىل من 
يأكلـه، وإنـام جيوز بيعه ملثل التسـميد وعلف احليوانـات ونحومها. نعم إذا 

باعه ولو عصيانًا عىل من يستحل أكله من املخالفني جاز أخذ ثمنه منه.
س ٥٩١: هل حيق رشاء السـمك مـن املخالف ونحن ال ندري أهو 

من ذوات الفلس أم ال؟ 
r البد من إحراز كونه ذا فلس ولو بإخبار صاحب اليد إذا مل يكن متهًام.
س ٥٩٢: شـخص يعمـل يف دائـرة حكوميـة هـل جيوز له اشـرتاط 
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مبلـغ مـن املال النجـاز معاملة عىل صاحبهـا وهل خيتلف احلكـم إذا كان 
املبلـغ مرضًا بصاحب املعاملة بحسـب حاله وهل جيوز لـه أخذ املال دون 
أن يشـرتط املكافأة مقابل انجاز املعاملة وبـدون املكافأة ال ينجزها غري أن 

حتديد مقدارها تركه لصاحب املعاملة بحسب حاله؟ 
r يشكل رشعًا أخذ املال يف مقابل إنجاز املعاملة.

س ٥٩٣: هـل يصـح بيع كتـب الضالل ملـن هو ضال أصـًال كبيع 
التوراة واالنجيل للكتابيني؟ 

r ال جيوز.
س ٥٩٤: هل جيوز بيع الدم إذا كان املشرتي يستفيد منه؟

r نعم جيوز بيعه إذا كانت له فائدة حمللة ومنها التزريق يف وريد من 
حيتاج إليه.

س ٥٩٥: االسـامك املحرم أكلها رشعًا كاجلري مثًال هل جيوز بيعها 
واالنتفاع بثمنها؟ 

r ال جيوز بيعها إذا كانت الفائدة الظاهرة هلا هي االكل املحرم.
س ٥٩٦: يوجـد يف منطقتنا مجاعة يبيعون نوعًا من الطيور ويسـمى 
(دجـاج املاء) ويصيدونه عن طريق اعطائه مادة سـمية هـي اخلردل وعند 
االسـتعامل بدخول املـادة املذكورة إىل جسـم احليوان املذكـور فإنه يموت 

ويأيت هؤالء الصيادون فيذبحونه بعد املوت ويبيعونه للناس.
مـا رأي الـرشع يف بيع احليـوان املذكـور ورشائه وبعـض الناس مع 
علمهم بأن احليـوان قد صيد بالطريقة املذكورة ويشـرتوهناعىل اعتبارأهنم 
يشرتون من سوق املسلمني ويعتربون االثم عىل البائع هل جيوز هلم ذلك؟ 
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r مـع العلم بأن احليوان قد مات قبـل ذبحه حيرم بيعه وحيرم رشاؤه 
وحيـرم أكلـه، وهو نجس وينجس كل ما القـاه برطوبة وال حيلله أخذه من 
املسـلم وال من سـوق املسلمني وأما اعطاء اخلردل للحيوان فإذا كان مرضًا 

بأكله فهو حرام حتى لو ذبح وهو حي.
س ٥٩٧: تقدم بعض املحالت واملطاعم قوائم لزبائنها تذكر فيها ما 
تقـدم من أكالت ليختاروا ما يريدونه منهـا. فهل جتوز طباعة هذه القوائم 

إذا كانت حتتوي فيام حتتويه عىل اخلمر وحلم اخلنزير؟ 
r نعم جيوز وإن كان االحوط استحبابًا تركه والتنزه عنه.

س ٥٩٨: هـل تعتـرب كتـب املخالفني من بني كتـب الضالل التي ال 
حيل بيعها أو رشاؤها إال لغرض نقضها؟ 

r كتـب املخالفـني يف العقائـد من كتـب الضالل أمـا كتبهم يف غري 
العقائد فليست من كتب الضالل.

س ٥٩٩: يتخـذ البعض هواية تربية احلـامم وتدريبه عىل الطريان يف 
أرساب ونحو ذلك وبيعه ورشاؤه، ويسمون بالعرف العامي(املطريجية)، 

فهل جيوز هذا العمل رشعًا؟ 
r نعـم جيـوز هـذا العمل إذا مل يسـتلزم حمرمـًا آخر كإيـذاء اجلريان 
واالطالع عىل عوراهتم ورسقة الطيور من االخرين ونحو ذلك مما يتعارف 

عند هؤالء اهلواة.
س ٦٠٠: تبـث عندنـا قنـوات تلفزيونيـة عربيـة وتعـرض برامـج 
مسـابقات فيوجهون عدة أسئلة ومن يريد االجابة عليه االتصال إىل إذاعة 
تلك املحطة وعندما تكون االجوبة الصحيحة كثرية جيرون القرعة وبعدها 
ينال الفائز جائزة قيمتها بني ألف إىل عرشة آالف دوالر، وال خيرس املتسابق 
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سوى أجور املكاملة اهلاتفية بحدود أربعة دوالرات، فهل جتوز لنا املشاركة 
بالطريقـة املذكورة، ومـال اجلائزة حالل أم حرام ومـا حكمه الرشعي من 

جهة احلقوق الرشعية وغريها؟ 
r ال بأس باالشرتاك باملسابقة املذكورة واملال املأخوذ بسببها حالل. 
وال جيب اخلمس فيه إال أن يفضل عن املؤنة عند حلول رأس السنة، كام هو 

احلال يف سائر أرباح السنة وفوائدها.
س ٦٠١: يوجـد عندنـا يف دول اخلليـج جهـاز يسـتطيع التقاط كل 
املحطـات التلفزيونيـة يف العامل ما يسـمى (سـتاليت) ويف ضمنها كثري من 
املحطـات التـي تبث صور خالعيـة وإباحية أو مقدمـات االباحية فيكون 
الفرد متمكنًا باستعامل هذا اجلهاز من التقاطها فهل ترون أنه حيرم إستعامل 
ذلـك اجلهاز مطلقًا أو خصوص االلتقاط للصور االباحية وباعتبارنا نحن 
نعلم وندرك قضية القطيف وأهنا مسـتهدفة من جهة أو بأخرى فياحبذا لو 

تبتون يف االمر من دون تفصيل باعتباره فيه أذية نوعية؟ 
r حبـذا لو أمكن السـعي ملنع هـذا اجلهاز درءاً للفسـاد العام ومنعًا 
منـه. أما بعد دخوله يف البالد وتعذر التخلص منه فالالزم عىل املؤمن البعد 
عنـه وجتنبـه ما مل يأمن عىل نفسـه وعائلته من الوقوع يف احلـرام، ومل يكن يف 
أخذه له تشـجيع للغري ممن ال يؤمن وقوعه يف احلرام عىل أخذه واسـتعامله. 
حيث حيرم التشـجيع عىل الفسـاد، كام حيرم عقًال ورشعًا تعريض االنسـان 

نفسه وعياله للوقوع يف احلرام.واهللا من وراء القصد.
س ٦٠٢: نرجو تعريف آالت القامر تعريفًا شامًال؟ 

r آالت القامر تعرف من حتديد لعبة القامر نفسها. وهي كل لعبة ابتنت 
عىل املغالبة واخرتعت لكسـب املال، ال لغرض آخر كحل املسائل العلمية 
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املقصـود منه تقويـة املعرفة، ورفع االثقـال املقصود منـه تقوية العضالت.
هـذا بغض النظر عن اللعبات القديمة كالشـطرنج والنرد، فإهنا قامر 

عىل كل حال من دون نظر إىل الغرض من اخرتاعها.
س ٦٠٣: ذكرتم حرمة السـالم عىل العب الشـطرنج، فهل يشـمل 

ذلك ما إذا كان الالعب يقلد من جيوز لعب الشطرنج من دون رهان؟ 
r الظاهر قصور حرمة السالم عن ذلك.

واخلمـور،  واملالهـي،  القـامر  أدوات  بيـع  جيـوز  هـل   :٦٠٤ س 
والنجاسات إىل من يستحلها من الكافرين والكتابيني وامللحدين وأمثاهلم؟ 

r ال جيوز.
س ٦٠٥: هل جيوز اللعب بآلة (الزار) املعروفة يف العاب التسلية؟ 

r نعم جيوز إذا مل تكن اللعبة قامرية.
س ٦٠٦: مـا هـو القامر وهل (الدومنة) حرام ومـا حكم اللعب هبا 

للتسلية ال للمراهنات؟ 
r القـامر هو اللعبة التي تبتني عىل املغالبة واخرتعت لكسـب املال، 

والدوملة من القامر وحيرم اللعب هبا من دون رهن ومع الرهن.
س ٦٠٧: سمعت مرة أو قرأت أن االمام عيلA لعن العب الشطرنج 
والنـرد فهـل هذا صحيـح وهل حتللون الشـطرنج أنتم سـامحتكم وملاذا؟ 
r حيرم اللعب بالشـطرنج سواء كان برهن أم مل يكن والنصوص يف 

ذلك كثرية وال يسعنا التعرض واالستقصاء يف االستدالل.
س ٦٠٨: بربيطانيا لعبة تسمى (اللوترى) حيث تطبع رشكة مسامهة 
قائمة حتتوي عىل (٤١) رقًام وتبيع البطاقة بثمن زهيد خيتار املشرتك باللعبة 
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سـتة أرقـام من القائمـة، فإذا طابقـت االرقـام املختارة االرقـام املقصودة 
املضمـرة يفـوز املشـرتك بجائـزة كبرية ربـام بلغـت املاليني مـن اجلنيهات 
علـًام بـأن الرشكة تقول أن بعـض أرباح اللعبة يرصف يف املشـاريع اخلريية 
عندهـم، فهل حيق للمسـلم أن يشـرتي بطاقة كهـذه بقصد احتـامل الفوز 
باجلائزة ويتعهد يف حالة الفوز بذل املال يف مشـاريع إسـالمية كًال أوبعضًا 

استنقاذًا للامل من أيدي هؤالء؟ 
r جيوز االشرتاك يف املعاملة برشاء البطاقة عىل الرشط املذكور، وال 

جيب يف حالة الفوز بذل يشء من املال.
س ٦٠٩: يف بريطانيـا لعبـة تسـمى (اللوتـرى) حيـث تطبع رشكة 
مسامهة قائمة حتتوي عىل (٤١) رقًام وتبيع البطاقة بثمن زهيد، خيتار املشرتك 
باللعبة ستة أرقام من القائمة فإذا طابقت االرقام املختارة االرقام املقصودة 
املضمـرة يفوز املشـرتك بجائزة كبرية ربام بلغت ماليـني اجلنيهات علًام بأن 
الرشكـة تقول إن بعـض االرباح يرصف يف املشـاريع اخلريية عندهم.فهل 
حيق للمسلم أن يشرتي بطاقة كهذه بقصد أحتامل الفوز باجلائزة ويتعهد يف 
حالة الفوز بذل املال يف مشـاريع إسـالمية كًال أو بعضًا اسـتنقاذًا للامل من 

أيدي هؤالء؟ 
r الظاهـر صحة املعاملة املذكورة وخروجها عـن املراهنة املحرمة، 
الن قـوام املراهنـة عدم ملكية املـال إال بالفوز، كام يف الرايسـز، أما املعاملة 
هنـا فهي عبـارة عن بيع البطاقة بالثمن الزهيد ورشائها به مع اشـرتاط بذل 

اجلائزة عىل تقدير مطابقة االرقام املختارة لالرقام املضمرة.
فاجلائزة مسـتحقة بالرشط يف ضمن البيع ال بنفس الفوز يف املسابقة، 
وحينئـذ حتل اجلائزة بالرشط وال جيب بـذل املال للجهات اخلريية وإن كان 

ذلك حسنًا.
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س ٦١٠: نرجو من سامحتكم أن تتفضلوا علينا ببيان رأيكم الرشيف 
عـن رشاء بطاقـات اليانصيب املعروف عنها يف بريطانيـا باللوتري إذا كان 
يـرصف ريعها أو جزء من ريعها للشـاذين جنسـيًا. ولكم جزيل الشـكر؟ 
r سـبق منـا أن سـوغنا االشـرتاك يف اللعبـة املذكـورة. وأما حيث 
يفرض رصف ريعها للشاذين جنسيًا فالظاهر حرمة االشرتاك حينئذ ملا فيه 
من تشـجيع عىل هذا املنكر العظيم إال أن يكون رصفها عليهم غري رسـمي 
وال معلن، بحيث ال يكون االشرتاك حينئذ موجبًا للتشجيع. واهللا سبحانه 

وتعاىل من وراء القصد.
س ٦١١: ما هو حكم التأمني عىل احلياة؟ 

س ٦١٢: هل جيوز رشاء بطاقات اليانصيب الوطني؟ 
س ٦١٣: هل جيوز رشاء بطاقات اليانصيب إذا كان املرشوع خريي؟ 
س ٦١٤: هل جيوز رشاء سندات اخلزينة من املرصف الوطني احلكومي؟ 
س ٦١٥: إذا كلـف التاجـر بنكًا برشاء سـندات خزينة من املرصف 
الوطني فيشـرتي البنك بالعملـة الوطنية من املـرصف الوطني ويأخذ من 
التاجـر بعملـة أخرى كالـدوالر مثًال فالبنك يشـرتي السـندات ثم يبيعها 

للتاجر بالدوالر فام هو رأيكم؟ 
r يشرتك اجلواب يف هذه االسئلة اخلمسة يف أنه جيوز التعامل باالمور 
املذكورة فيها إذا كان الطرف دولة ال تدعي لنفسها الوالية الرشعية أو كان 
قبـض املال مـن طريق بنك تابـع للدولة املذكورة. لكن ليـس ذلك لصحة 
املعامـالت املذكورة، بل جلواز أخذ املـال واجراء حكم جمهول املالك عليه 
إن كان مارًا بأسواق املسلمني وجرت عليه أيدهيم. وإذا مل يكن مارًا بأسواق 
املسـلمني وال جرت عليـه أيدهيم جاز قبضه عىل أنه مبـاح أصيل فيتملك. 
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وأمـا صحة املعامالت املذكـورة ذاتًا فال نرى البحث عنهـا جوابًا عن مثل 
هذه االسـئلة املجملـة، لعدم االحاطـة بخصوصيات املعامـالت املذكورة 
املقصودة بالسؤال والرجوع إىل نوع هذه املعامالت حسب القوانني املرعية 
عندنـا قد ال ينفع الحتـامل اختالف القوانني باختالف الدول، واسـتيعاب 
الفروض املحتملة قد ال يتيرس، ولو تيرس قد يوجب هذا املطلوب يف خضم 

التفصيالت والفروض املتكثرة.
فاالنسـب توجيه السـؤال مرفقًا بقانون املعاملة يف البلد املسؤول عنه 
بتامم وضعه أو مرفقًا بفرض معني حيدده السـائل، ليكون اجلواب جممع من 
دون أن يوهـم العمـوم لغريه من الفروض املفروضـة أو املعمول هبا يف بقية 

البالد. مما يشرتك معه يف االسم.
كام أن االمل إيضاح أن سندات اخلزينة هل هي وثائق حاكية عن املال 
املدفـوع، نظري الصكوك، أو هي بنفسـها ذات مالية نظري الطوابع الربيدية. 

فإنه قد يكون لذلك أهم االثر يف اجلواب.
س ٦١٦: هل جيوز تعلم السـحر ونحوه ثم هل جيوز اسـتخدامه يف 

ما ينفع أو ال يرض بمن حيرم االرضار به؟ 
r جيوز تعلمه إذا مل يستلزم العمل به ولو للتجربة. وحيرم استخدامه 
بعد تعلمه إال لدفع السـحر بمثله مع االقتصار عىل صورة لزوم الرضر من 

عدم دفعه عىل االحوط وجوبًا.
س ٦١٧: ما حكم قراءة الكف والفنجان رشعًا؟ 

r جيـوز ذلك إذا مل يبتن عىل اليقـني واخلرب اجلازم، بل من باب جمرد 
الظنـون والتخمينـات أمـا إذا ابتنى عـىل اليقني واخلرب القطعـي اجلازم فهو 

حرام، كام حيرم التصديق به حينئذ.
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الغش
س ٦١٨: بعض االشخاص يتاجر يف بيع ورشاء السيارات ويستخدم 
عمليـة غـش الناس بحيـث إذا باع أحد هذه السـيارة يدعي أمام املشـرتي 
أهنـا غري عاطلة أو مل يوجد فيها نقص بينام هو يعلم أهناعاطلةوفيهانواقص 

كثرية،ماحكم االموال التي تؤخذمنها بعنوان اهلبة واهلدية أو غري ذلك؟ 
r إذا كان آخذ املال قد شارك بعملية الغش فام يأخذه من املال يف مقابل 
ذلك حرام وأما أذ كان جمرد هدية من معاملة وقع فيها الغش فهو له حالل.
س ٦١٩: هل جيوز بيع مواد يظن البائع أن املشرتي هلا يستخدمها يف 
صنع سـلع مغشوشة بإهيام الناس أهنا سـلع أصلية مثل بيع علب السكائر 

الفارغة وبيع أغطية علب رشاب الببيس؟ 
r ال بـأس يف ذلـك أذا كان يمكـن االنتفاع هبا يف غـري الغش وجمرد 

العلم بأن املشرتي يستغلها للغش غري ضائر.
س ٦٢٠: يف السؤال السابق إذا ادعى املشرتي أنه حيتاج للمواد املذكورة 
ال لغـرض الغـش بل لغرض بيعها للرشكة االصليـة فام هو احلكم حينئذ؟ 

r يتضح اجلواب عنه مما سبق.

حلق اللحية
س ٦٢١: هل حيكم عىل من حلق حليته بغري عذر بالفسق؟

r حيـرم حلق اللحية. لكنه مـن الصغائر التي ال ختل بالعدالة إال مع 
االرصار الذي هو بمعنى االستهوان بالذنب.

س ٦٢٢: يعمد البعض إىل حلق جزء من اللحية القريبة من االذنني 
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والذقن وترك اجلزء القريب من الفم، فهل جيوز هذا العمل رشعًا؟ 
r نعم جيوز.

س ٦٢٣: ما رأيكم يف حلق اللحية وما أحكامها؟ 
r حيرم عىل الرجل حلق اللحية إال أن خيشى الرضر املعتد به من بقائها.

س ٦٢٤: هل حيرم عىل احلالق حلق حلية الغري؟ 
r نعم حيرم عليه ذلك إال أن يكون احلالق مضطرًا بحيث حيل له احللق.
س ٦٢٥: ما حكم ما يأخذه احلالق من االجرة عىل حلق حلية الغري؟ 

r إهنا من مال احلرام إذا كان احللق حمرمًا.
س ٦٢٦:هل جيوزللمرءأن حيلق رأسـه يف حانوت احلالق املقلد ملن 

يفتي بجواز حلق اللحية؟ 
r نعم جيوز ذلك.

س ٦٢٧: هل حيرم حلق اللحية وما هو حده؟ 
rنعم حيرم حلقها، وحّده أن يكون هلا وجود يصدق معه أهنا غري حملوقة .

س ٦٢٨: هل تقبل شهادة حالق اللحية؟ 
r إذا مل يكن مسـتهونًا بذلك وكان متدينـًا من اجلهات االخر قبلت 
شـهادته، أمـا إذا كان مسـتهونًا بذلـك مع علمـه بحرمتـه كان خارجًا عن 

العدالة الرصاره عىل الصغرية.
س ٦٢٩: ما هوحكم حالق اللحية وبدون عذر رشعي، وهل يمكن 

االعتامد عىل شهادته إذا شهد يف أمر معني أم ال وهل جيوز اغتيابه أم ال؟ 
r إذا كان ذلـك مـع العلـم باحلرمـة واالرصار عـىل فعـل احلـرام 
واالسـتهوان به وبدون عذر رشعي فرتد شـهادته وجيوز استغابته وإذا كان 
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متأملًا منه خائفًا من عقاب اهللا تعاىل فال جتوز استغابته وتقبل شهادته إذا متت 
بقية رشوط الشهادة.

س ٦٣٠: إن أغلـب شـبابنا املؤمـن ال حيلقـون حلاهم تدينـًا وتعبدًا 
باالدلـة الرشعيـة أمـا غالبيـة كهولنـا أو كبارنـا املؤمنني فيحلقـون حلاهم 

بالشفرة من غري رضورة أو جواز رشعي.
فـام هو رأي سـامحتكم يف ذلك ليكـون هذا الرأي الرشيـف تيارًا له 

ثقله وتأثريه يف النفوس وجزاكم اهللا خريًا؟ 
r حيرم حلق اللحية عىل الشـباب والشـيوخ وربام تكون املسـؤولية 
أكرب عىل الشـيوخ والكبار لكوهنم أبعد عن احتامالت اخلوف أو نحوه من 
االعـذار، يضاف إىل ذلك أن الكبار يتحملون مسـؤولية توجيه أبنائهم إىل 

طريق اخلري والصالح وربام يكون لبعضهم عذر ال نعرفه.
س ٦٣١: هل جيوز للشـخص الذي حيلق حليته أن يكون إمام مجاعة 

علًام أنه مل يكن مرصًا عىل احللق؟ 
r إذا مل يكن مرصاً عىل احللق وال مستهونًا به فبطبع احلال ال يستمر 
عليه إذا التفت إىل كونه حمرمًا أما إذا اسـتمر عليه من دون عذر فذلك الزم 

عادة الستهوانه به وسقوط عدالته.
س ٦٣٢: اسـتندتم يف احلكـم بحرمة حلق اللحيـة إىل رواية (حلق 
اللحية من املثلة ومن مثل فعليه لعنة اهللا) وقد يناقش يف الرواية من وجوه:
١ـ  أن ترتـب اللعنـة ال يعني حرمـة الفعل لكثرة مـا ورد من ترتب 
اللعـن عىل فعل املكروه أو ترك املسـتحب، مما يكشـف عـن عمومه الول 

مراتب البعد عن اهللا تعاىل.



(١٨١)

٢ـ  ان املنـرصف مـن الروايـة حلـق حليـة االخرين بقصـد اهانتهم 
وإذالهلم فإهنا احلالة الطبيعية للمثلة.

٣ ـ أنه حكاية عن واقع قائم آنذاك حيث مل يكن حلق اللحية مألوفًا 
ومقبـوًال اجتامعيـًا وليس تطبيقًا رشعيًا، أمـا إذا خرج عن ذلك فال يرتتب 

حكم املثلة عليه، لعدم كونه مثلة.
r يندفـع االول بـأن اللعـن ظاهـر يف احلرمـة ومنـرصف إليهـا ولو 
بلحـاظ وروده مورد الردع عن العمل، واالصل يف الردع احلرمة ما مل يثبت 
الرتخيص عىل ما ذكرناه من مبحث االمر والنهي يف االصول. عىل أن تطبيق 

املثلة يف املقام كاف يف البناء عىل احلرمة ، ملا هو املعلوم من حرمة املثلة.
كـام يندفع الثاين بأنه ال منشـأ لالنـرصاف املذكـور، لظهور احلديث 
يف مبغوضية احلالة اخلاصة يف نفسـها وبعنواهنـا االويل، وتطبيق املثلة عليها 
تعبدي، نظري قوله8: «الشـيب نور فال تنتفوه» حيث ال جمال حلمله 

. عىل خصوص ما إذا كان هبيًا منرياً
وأمـا املعنـى املذكور يف السـؤال، وهو حلق حلية الغـري بقصد اهانته 
وإذاللـه، فحرمته أهم من حرمة املثلة وأظهر من أن حتتاج إىل تطبيق عنوان 
املثلـة، ملا فيها من انتهاك حرمة اهللا تعـاىل بانتهاك حرمة عبده املؤمن يف بدنه 
وعرضـه، ودوهنا حرمة سـبه وشـتمه واحتقاره التـي وردت فيها مضامني 
قاسـية يف االسـتنكار والتنديد والردع ال تناسـب لسـان الـردع املذكور يف 
احلديـث املسـتدل به، بل هي أفظع أنواع الظلم الـذي ورد فيه ما ورد مما ال 
يناسـب اللسان املذكور وال يشاهبه. وبعد فهي ليست حالة شايعة ينرصف 
االطـالق إليها، كحلـق اللحية بام هـو زي خيتاره أهل التجـرب واالختيال، 

 . Gوأشارت إليه نصوص كثرية عن النبي8 وأهل البيت
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وقـد روي أنه دخل عىل النبي مبعوث كـرسى وهو حالق حليته وقد 
أعفى شاربه فاستنكر ذلك منه، حيث يقرب جداً بعمل احلديث املستدل به 
عىل ذلك ردعًا عن رسيان هذا الزي وشيوعه بني املؤمنني، ويبعد جداً محله 
عىل املعنى االخر غري الشـايع والذي هو أوضح حرمة وأشد من أن يكتفى 
فيه هبذا البيان وال سـيام وأن املعنى االول هو مقتىض االطالق واملعنى الثاين 

يستبطن قيداً ال شاهد عليه. 
ومنـه يظهر حـال الوجه الثالث، فإنه إن أريد بـه أن حلق اللحية غري 
مقبـول اجتامعيًا بلحـاظ كونه زيًا الهل التجرب واالختيـال والرتف والبطر 
فهـو غري مسـتبعد إال أنه ال يقتيض تطبيق املثلـة. وإن أريد به أنه غري مقبول 
اجتامعيًا النه من املستبشـعات نظري قطع االذان فتطبيق املثلة عليه وإن كان 
مناسبًا حينئذ إال أنه ال يناسب ما سبق من كونه زيًا معروفًا لفئة خاصة، قد 

ال يرىض اهللا تعاىل بشيوعه، وقد ورد الردع عنه.
عىل أن ذلك كله خترص ال شـاهد عليه وال يناسـب إطالق احلديث 
وال لسـانه، بل ال يناسـب تطبيق النبـي8 املثلة، لعدم كـون وظيفته 
تطبيـق الكربيـات اخلارجية الواضحـة. نعم قد يتجه االحتـامل املذكور لو 
كان التعبـري هكذا (ملا كان حلق اللحية مثلة فعىل احلالق لعنة اهللا) وباجلملة 
ال خمرج عن ظاهر احلديث من كون التطبيق تعبديًا مسوقًا متهيداً للردع من 

أجل ادخال االمر املردوع عنه حتت كربى مستنكرة.
س ٦٣٣: مـا حكـم حلق اللحية ولبس الذهـب للرجال يف الصالة 
ويف غـري الصالة وبعض من ننهاهـم عنهام (هنيًا عن املنكر) يطالبنا بالدليل 

فإن أمكن ذكر دليل مناسب للمقام من السنة؟
r حيـرم لبس الذهـب عىل الرجـال يف الصالة وغريها ولبسـه أثناء 
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الصالة يؤدي إىل بطالهنا، كام حيرم حلق اللحية ويكفي يف الدليل عىل ذلك 
كلـه فتاوى العلـامء وأما الدليل عـىل نفس الفتوى فهو مذكـور تفصيًال يف 

كتب الفقه املطولة وهو من شأن أهل االختصاص ال من شأن املكلفني.
س ٦٣٤: هل يفتي سـامحتكم بحرمة حلق اللحية أم أنكم حتتاطون 

يف ذلك؟ 
r حيرم ذلك من باب الفتوى.

تصوير ذي الروح
س ٦٣٥: هل جيوز كتابة االيات القرآنية عىل أشـكال طيور أو هيئة 

انسان (أي ذوات االرواح) كام حيصل يف بعض املباين والزخارف؟ 
r إذا كان املكتوب معربًا عن صورة حيوان ذي روح فذلك عمل حمرم.
س ٦٣٦: هـل جيـوز تطريـز احليوانـات إذا كانـت كاملـة أو ناقصة 
لنقصان رجلني أو يدين أو كانت الصورة ليسـت بواضحة أو مشـوهة فام 

هو اجلائز وما هو الذي ال جيوز؟ 
r إذا صدق عىل الصورة أهنا صورة حيوان ولو ناقصة كانت حمرمة، 
وإذا مل يصـدق عليها ذلـك بأن كانت صورة لعضو مـن أعضاء احليوان أو 
كانت مشوهة تشوهيًا شديداً ال يصدق معه أهنا صورة حيوان كانت حالًال.
س ٦٣٧: الطـالب والتالميذ يف خمتلف املراحل يطلب منهم رسـم 
صور املوجودات احلية وكذا بعض من يتطلب عملهم ذلك فهل جيوز وقد 

يتطلب العمل أو الدراسة رسم الصورة جمسمة؟ 
r ال جيوز ذلك.
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حتضري اجلن
س ٦٣٨: شـخص مريض يعتقد بأن سبب مرضه من ناحية (اجلن) 
فهل جيوز مراجعة السـحرة واملنجمني أو مـن يدعون خماطبة اجلن لغرض 

العالج أم ال؟ 
r جيـوز لـه مراجعـة من ال يسـتخدم السـحر بـال اشـكال وأما من 
يستخدم السحر فال جيوز مراجعته إال مع الرضر الشديد وانحصار االمر به.
س ٦٣٩: يوجد عند بعض املؤمنني طريقة تسـمى (تسـخري اجلن). 
وعندما نسأهلم عن ذلك يقولون بأن عملنا هذا لفعل اخلري أو عالج مريض 

هل جيوز ذلك؟ 
r تسـخري اجلـن جائـز يف نفسـه إذا مل يبتن عـىل السـحر ومل يؤد إىل 

االرضار بمؤمن. لكن االوىل جتنب ذلك.

حتضري االرواح
س ٦٤٠: ما هو حكم حتضري االرواح رشعًا؟ 

r إذا مل يسـتلزم إيذاء مؤمن فهو حالل. عىل أنه مل يثبت عندنا حتقق 
ذلـك، بل من القريـب أن خيتلط ذلك باحياءات اجلن والشـياطني، فالالزم 

احلذر منه وعدم التصديق بام يتحصل من أخبار.

التعامل مع املبتىل باملال احلرام
س ٦٤١: مـا رأي سـامحتكم يف أمـوال الـدول االسـالمية هل هي 

مالكة أم جمهولة املالك؟
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r بـل جيري عليها حكم جمهـول املالك إذا كان املـال املأخوذ قد مّر 
بأيدي املسلمني وجرت عليه ملكيتهم.

نعـم إذا ابتنـى كيان الدولة عـىل دعوى الوالية الدينيـة حقًا أو باطًال 
وعـىل حفـظ كيـان االسـالم، ال عىل أسـاس وطني أو شـعبي فهـي مالكة 
المواهلـا إال أن يعلـم بحرمة املال عينـًا كبعض الرضائـب الظاملة، فيجري 

عليه حكم جمهول املالك.
س ٦٤٢: حيـق لالنسـان يف الغـرب أن يفتـح أنواعًا من احلسـابات 
املرصفيـة ذات الفوائـد العاليـة واملنخفضـة عـىل السـواء دون صعوبـة يف 
كليهام. فهل حيق له فتح احلساب بأنواع ذات فوائد عالية عىل أن ال يطالب 
البنـك إذا حجبت عنـه الفائدة وهل هناك من حل جييز فتح احلسـاب هذا 

علًام بأنه يسعى وراء النفع قلبًا؟
r جيـوز فتح احلسـاب من أجل أخذ الفائـدة إذا كان البنك أهليًا ال 
يشـرتك يف رأس ماله مسـلم أو كان حكوميًا، لكن يف الثاين البد من إجراء 

وظيفة جمهول املالك عىل املال املأخوذ منه سواء كان فائدة أم مل يكن.
س ٦٤٣: مـن املألوف أن الفقهاء يفرقون بـني البنوك االهلية وغري 
االهلية مع أن من الواضح يف بعض البلدان أن أموال البنوك التبقى خمتصة 
بـكل بنك منها، بل جتتمـع يوميًا يف خزانة البنك املركـزي وعىل ضوء هذا 

فهل تكون أموال البنوك حتى االهلية بحكم جمهول املالك؟ 
r إنام تكون أموال البنوك االهلية يف الفرض بحكم جمهول املالك إذا 
كان االيـداع يف البنك املركزي مبنيًا عىل االختـالط بني االموال فيه، وكان 
املال املأخوذ من البنوك االهلية مسـتعمًال قد مرت عليه أيدي املسـلمني ال 
نقـدًا جديدًا (بلوك)، وعلم بأخذ ذلك املال بعينه من البنك املركزي ال من 
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العمالء هذا كله إذا كان البنك املركزي تابعًا لدولة ال تدعي لنفسها الوالية 
الدينيـة وال تقـوم عىل أسـاس ديني، وإال مل جير حكم جمهـول املالك ال عىل 

البنوك االهلية وال احلكومية إال أن يعلم غصبية املال بعينه من جمهول.
س ٦٤٤: بعـض الطلبة الذين يرغبون بمواصلة دراسـتهم اجلامعية 
حيصلون عىل منحة من احلكومة بفائدة ثابتة، وبدون هذه املنحة ال يمكنهم أو 
يصعب عليهم مواصلة دراستهم، فام حكم أخذ هذه املنحة مع هذه الفائدة؟
r أخذ املنحة هبذا الوجه حمرم بالنظر االويل ، النه قرض ربوي حمرم. 
نعم ملا كان املقرض هو احلكومة التي ال تنفذ معامالهتا أمكن تصحيح ذلك 
وحتليلـه بأخذ املنحة بنية االسـتنقاذ ال بنية االقرتاض. فإن علم بمرور املال 
بيـد مسـلم أو كان ذلـك يف أرض االسـالم أجري عىل املـال وظيفة جمهول 
املالك من قبضه عنا باذن منا ثم متلكه هدية منا الخذه، ثم تدفع الفائدة عىل 
أهنـا رضيبـة قهرية للدولـة، ال عىل أهنا فائدة للقرض. وجيـري هذا يف مجيع 

موارد االقرتاض من الدولة بفائدة.
س ٦٤٥: مؤمن أراد أن يشـرتي سـيارة من الدولـة فهل جيب عليه 
احلصـول عىل اذن احلاكم الرشعي أوًال باعتبارها جمهولة املالك وهل جيب 
أخـذ االذن مـن احلاكم الرشعي عنـد رشاء االطعمة واملـواد التموينية من 
االسـواق احلكومية وكذلك عند رشاءه قطعـة أرض حكومية والعالج يف 
املستشـفيات احلكوميـة ورشاء االدويـة منهـا ورشاء الكتب مـن املكتبات 
احلكومية ومعارض الكتاب التي تقيمها الدولة ورشاء املالبس من االسواق 
احلكوميـة، فهـل جيـب يف كل ذلـك احلصول عـىل إذن احلاكـم الرشعي؟ 
r جيـب مراجعة احلاكم الرشعي لتنظيـم عملية القبض يف كل مادة 
مرت عليها يد املسـلمني وتعاقبت عليها أيدهيم، بخالف املواد التي بدأت 
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الدولة بأخذها من دون أن متر بأيدي املسلمني كاملواد املستوردة من بالد الكفر 
والتي تتوىل الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها االولية من اخلارج ومنها النقود 
غري املستعملة (البلوك) فإنه جيوز أخذها من الدولة بال حاجة إىل مراجعة.
س ٦٤٦: تطرح بعض البضائع يف االسواق االوربية وهي مستوردة 

من دولة االحتالل الغاصبة هل جيوز رشاؤها؟ 
r نعم جيوز رشاؤها إال أن تكون الكمية التي يشرتهيا املتدينون امللتزمون 
بالرشيعة من الكثرة بحد يكون رشاؤها تأييدًا للدولة الظاملة وتشـجيعًا هلا.
س ٦٤٧: تسـتقطع الرشكـة أو الدائرة احلكومية مـن املوظف مبلغًا 
معينًا يف كل شـهر بحسب االتفاق بني املوظف والرشكة وباختيار املوظف 
من دون رشط الزيادة فتأخذ الرشكة أو الدائرة هذه املبالغ وتضعها يف بنوك 
أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب املرابحة بني الرشكة وأحد البنوك فالرشكة 
توزع االرباح عىل موظفيها كل واحد بنسـبة ما سـلم من املال إىل الرشكة.
فهـل هذه املعاملة صحيحة جائزة وما حكم الربح هل يكون جمهول 
املالك أم يملكه املوظف هذا مع عدم علم املوظف بأن الرشكة تشرتط الزيادة 
مـن البنـوك وماذا لو علم املوظف أن الرشكة تشـرتط الزيـادة من البنوك؟ 
r كل مـا يؤخذ من جهـة حكومية جيري عليه حكـم جمهول املالك 
ومثلـه مـا يؤخذ من جهة أهلية بتوسـط جهة حكوميـة وكل ربح عىل دين 
حـرام. نعـم ال بأس بأخذه مـن البنك احلكومي ال بنيـة الربح، وال حيل إال 

بعد إجراء وظيفة جمهول املالك عليه.
س ٦٤٨: ويف مفروض السؤال إال أن املوظف ال حيق له أن يطالب 
بأموالـه طوال السـنوات التي عمـل فيها بالرشكة أو الدائـرة احلكومية إال 
إذا قـدم اسـتقالته أو وصل إىل سـن التقاعد فهل جيب عليـه التخميس مع 
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عـدم متكن القبض من الرشكة أو جيـب عليه التخميس بمجرد القبض. أو 
يالحظ إذا زادت عىل مؤنة سنته بعد القبض؟ 

r مـا يدفعـه للرشكة االهلية جيب فيه اخلمس بحلول رأس السـنة، 
وما يدفعه للرشكة أو اجلهة احلكومية إن كان من راتبه فال جيب فيه اخلمس 

النه ال يملك الراتب، وإن كان من مال آخر قد ملكه فيجب ختميسه.
س ٦٤٩: هل تأذنون لنا باستالم الراتب واستخدام املالبس العسكرية 
باعتبارهـا جمهولـة املالك نيابة عنكم وهـل ختولونا ابـالغ اخواننا املؤمنني 
باذنكم هلم باسـتالم الراتب واسـتخدام املالبس العسـكرية، نيابة عنكم؟ 
r ال بـأس بقبض جمهول املالـك من هذه االمور بالنيابة عني بحيث 
تكـون ملـكًا يل، ثم آذن لكـم بتملكها هدية مني لكم عـىل أن ال ترصف يف 
احلـرام ويدفع مخس مـا زاد منها عن املؤنة. وإذا كانت هـذه اُالمور جديدة 
غـري مـارة بأيـدي النـاس كالنقود (البلـوك) فال حاجـة لقبضهـا عني، بل 

للمكلف متلكها رأسًا.
س ٦٥٠: اقرضت شـخصًا مبلغًا من املال عىل أن يتم اسرتداد املبلغ 
خالل مدة متفقة، وخالل هذه الفرتة قام هذا الشـخص باسـرتداد املبلغ يل 
ولكن علمت أن مصدر املبلغ جاء من طريق غري رشعي (مال حرام) فهل 
جيوز يل اسـرتداد مايل وإذا مل أكن أعلم بأن املبلغ الذي تم اسـرتداده والذي 

تم رصفه هو من مال حرام فهل أنا مأثوم وما هو احلل؟ 
r إذا علمـت أن املـال حرام مل جيز لك أخذه منه ولك أن تطالبه بامل 
آخـر، وإذا مل تكـن تعلم بحرمته فال بأس بأخذه.كام أنه إذا كنت جاهًال بأن 
املال الذي سلمه إليك مال حرام مل تكن آثًام بذلك وحتمل هو االثم. نعم إذا 

علمت بعد ذلك أن املال الذي استلمته مال حرام كان عليك التصدق به.
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آداب التجارة
س ٦٥١: هنـاك معامالت يقوم هبا شـخص وال تكلفـه عناًء، وإنام 
يكون وسـيطًا بـني البائع الذي ال يـدري أين يبيع بضاعته، وبني املشـرتي 
الذي ال يدري من أين يشرتي تلك البضاعة، فهل جيوز للشخص الوسيط 

أن يأخذ ربحًا فاحشًا قد يصل إىل قيمة البيع أو أكثر؟ 
r إذا كان مكلفًا من قبل املشرتي أن يشرتي له فليس له أن يأخذ أكثر 
من ثمن الرشاء، وإذا كان مكلفًا من قبل البائع أن يبيع له جاز له أن يشرتي 
لنفسه ثم يبيع املتاع للمشرتي بام يتفقان عليه من الثمن وله ما شاء من الربح.
س ٦٥٢: ورد يف كتـاب املعامـالت املذكورة (معاملة االدنني) فهل 

املقصود هبم املنحطون من الناس أم هم االقربون؟ 
r املراد هبم املنحطون من الناس.

س ٦٥٣: لقد اشرتيت ثالثون طنًا من التمر هذه االيام الجل خزهنا 
واالنتظار هبدف ارتفاع سـعره مسـتقبًال فهل جيوز ذلـك رشعًا وهل جيوز 

ارباح مضاعفة يف حالة ارتفاع سعرها؟ 
r جيوز ذلك ما مل يوجب الضيق عىل الناس لعدم الباذل للطعام.

س ٦٥٤: مـع اسـتقرار السـوق يف البيـع والرشاء، هل جيـوز الربح 
املضاعف لسعر الرشاء وما حد الربح الفاحش؟ 

r نعم جيوز لكن االفضل تقليل الربح.
س ٦٥٥: إذا كان يبيع احلاجة (١٠٠) دينار وخيرب املشرتي بأنه يبيعه 
عىل (١١٠) دينار ثم يرتك له (١٠) دنانري ويبقى عىل سـعر البيع هل جيوز 

ذلك وإذا اشرتى عىل (١١٠) فام حكم الزائد؟ 
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r ال مانع أن يفرق البائع بني مشرتي وآخر يف سعر البيع ولكن حيرم 
عىل البائع أن يكذب عىل املشـرتي ويقول له أنا أبيع بـ (١١٠) وهو يبيع يف 

الواقع بـ (١٠٠).
س ٦٥٦: أيب شخص يعمل مصلحًا الدوات التربيد فيوصيه الناس 
عىل بعض احتياجاهتم من أجزاء أدوات التربيد خلربته هبا ولكنه مرة جيدها 
بسـعر أقل من سعر السوق فيحسـبها عىل موصيه (صاحب اجلهاز) بسعر 
السـوق، ومـرة أخرى جيدها بسـعر السـوق فيحملها أكثـر، أفتونا يف هذه 

الزيادة أحالل هي أم حرام. علًام أن الزيادة خارجة عن أجرة التصليح؟ 
r إذا كانـت وظيفته منحـرصة بالتصليح وكان أخـذه الحتياجات 
التصليح رشاء عىل حساب صاحب اجلهاز مل جيز له أن يزيد سعر االدوات 

عن قيمة رشائها.
س ٦٥٧: رجل سمسار يشتغل يف بيع احلبوب كالرز واحلنطة ان هذا 
البيـاع خزن هذا الطعام مدة من الزمن ثم باعه بأثامن باهظة أي بمضاعف 

اقيام رشائها فهل جيوز بذلك أم ال؟ 
r نعم جيوز ذلك ويصح البيع ويملك الثمن.

رشوط املتبايعني
س ٦٥٨:هل جيوزالصحاب املحـالت البيع لالطفال، علًامبأن من 
املتعـارف أن يعطي االباء لصغارهم مرصف اجليب (اليومية) ويسـمحون 

هلم بالرشاء هبا؟ 
r جيوز البيع هلم إذا كانوا مميزين يفهمون معنى امللكية واالذن والبيع 
واحتامل إذن الويل هلم، وإذامل يكونوا مميزين فال جيوز البيع هلم إال مع العلم 
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بإذن الويل هلم، وهو يرجع إىل تويل البايع طريف العقد بإذن الويل.

رشوط العوضني
س ٦٥٩: هل جيوز بيع شقق العامرة قبل بنائها؟ 

r نعم جيوز، نظري بيع االرض عىل أن يبنيها البايع بمواصفات خاصة.

خيار املجلس
س ٦٦٠: السرية العرفية احلالية هل تكفي يف إسقاط مثل خيار املجلس؟ 
r املتيقـن من السـرية عـدم االخـذ بخيـار املجلس، ومـن القريب 
إبتنـاء ذلـك عىل اجلهل باسـتحقاق اخليار أو عدم جتدد الغـرض يف إعامله، 
أما رجوع السـرية إىل إسـقاطه مـع االلتفات إىل اسـتحقاقه، لتكـون قرينة 
عامة عىل اشـرتاط سقوطه ضمنًا يف متن العقد الذي هو املعيار يف السقوط. 

فهوغري ثابت بل الظاهر عدمه.

خيار الرشط
س ٦٦١: دفع مقدمًا (عربونًا) لرشاء أرض واشـرتط عليه أنه إذا مل 
يتمم الصفقة فللبائع أن يترصف يف العربون كام يشاء فهل أخذ العربون أو 

جزء منه جائز؟
r ال جيوز لعدم ملكيته بعقد نافذ.

س ٦٦٢: وإذا كان الرشط باطًال فهل يبطل العقد؟ 
r ال يبطل.
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س ٦٦٣: وإذا كان أخذ العربون صحيحًا فهل هو مطلق سواء أخرب 
به، أو قرأه يف العقد، أو مل خيرب ومل يقرأه ولكن كان يف العقد؟ 

r ال أثر لوجوده يف ورقة العقد إذا مل يطلع عليه ومل يقصده الطرفان معًا.
س ٦٦٤: وهل املعروف عرفًا كاملرشوط رشطًا؟ 

r كالم ال خيلو عن امجال. نعم يكفي يف نفوذ الرشط كونه مقصودًا 
للمتعاقدين ضمنًا بسبب جريان نوع املعاملة عليه عند العرف.

التسليم والقبض
س ٦٦٥: اتفق طرفان عىل عقد بيع ودفع املشـرتي للبائع عربونًا أو 
جزء من الثمن املتفق عليه عىل أن يكمل املتبقي من املبلغ خالل مدة معينة 
ويستلم املشرتي بضاعته خالل هذه املدة، هل حيق للبائع فسخ العقد وهل 
حيـق للبائع فسـخ العقد بعد انقضـاء املدة املتفق عليها إذا مل يدفع املشـرتي 
الثمن املتبقي السـتالم بضاعته وهل يسـقط حق املطالبة بالنسبة للمشرتي 

يف اسرتداد العربون؟ 
r ال جيوز الفسـخ قبـل انتهاء املدة املذكـورة، وإذا وقع االتفاق بني 
الطرفني عىل تسليم املبلغ يف مدة معينة جاز للبائع الفسخ إذا مل يِف املشرتي 
بذلـك. أما العربون جيب ارجاعه إىل املشـرتي يف حالـة عدم اكتامل املعاملة 

أو فسخها بعد اكتامهلا.

النقد والنسيئة
س ٦٦٦: هنـاك شـخص يتاجـر بالعملة بني عـامن والعراق ويأخذ 
عمولـة نقل مـن وإىل مقدارها %٥ (ذهاب وإيـاب) والعملة هي الدوالر. 
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جـاءه رجل قال له تسـلم أخي يف االردن مبلغ من النقود عىل أن أسـلمك 
املبلغ بعد أسـبوع يف العراق. وقال له الناقـل هبذه احلالة تزداد العمولة من 
%٥ إىل %٧ . هـل الزيادة البالغة %٢ تقع ضمن الربا الن مبلغ التسـليم إىل 

الناقل يكون بعد اسبوع بعد أن تسلم إىل أخيه املبلغ يف عامن؟ 
r الظاهر رجوع املعاملة إىل بيع العملة يف االردن بأكثر منها يف العراق 
أو بالعكـس، وحينئـذ ال يرض أخذ العمولـة، وال تدخل يف الربا ال هي وال 
زيادهتا من أجل الزمن املذكور، بل املعاملة صحيحة. واهللا سـبحانه العامل.
س ٦٦٧: بـاع زيد بضاعة بمبلـغ (١٠٠٠) دينار إىل خالد ومل يدفع 
خالـد الثمن حـاًال وأخرب زيـدًا بأنه سـيجلب الثمن خـالل يومني كام هو 
املتعـارف هذه االيـام ومل جيلب خالد املبلغ (١٠٠٠) دينـار إال بعد عامني 
مـن املدة بحيث أصبح سـعر البضاعـة املذكـورة (٢٠٠٠) دينار. هل حيق 

لزيد أن يفسخ العقد أو أن يأخذ الثمن بسعر اليوم أم ال؟ 
r إذا مل يكن تأخري الثمن برضا زيد ومل يقبل زيد باملعاملة مع التأخري 
املذكور كان له الفسخ وليس له أخذ الثمن بسعر اليوم. واهللا سبحانه العامل.
س ٦٦٨: إذا باع شخص ما بضاعة بسعر دينار وكان املوعد املحدد 
لتسـليم املبلغ أسـبوع. ومل جيلب املشـرتي املبلـغ إال بعد مرور سـنتني من 
تاريـخ البيع يف الوقت الذي أصبح سـعر البضاعـة أكثر من دينار فهل حيق 
للبائع فسخ العقد وارجاع البضاعة وهل حيق للبائع طلب ما يعادل قيمتها 

احلالية إن تلفت مثًال عند املشرتي؟ 
r نعـم حيق للبائع فسـخ املعاملة واسـرتجاع البضاعـة ومع التلف 
تكـون له قيمتها يوم الفسـخ إن كانـت قيمية ومثلها إن كانـت مثلية. واهللا 

سبحانه العامل.
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س ٦٦٩: أنا اشـتغل ببيع املواد االحتياطية للسـيارات من اطارات 
وبطاريـات وغريها، وتعاملنا نقدًا وباالجـل ويف حالة البيع باالجل نأخذ 
فرقًا بالسـعر وعىل شـكل اقسـاط فإذا كان كلفة الزوج من االطارات مائة 
ألـف دينـار مثًال نبيعه نقـدًا بامئة وعرشة ألـف دينار أما إذا أراده املشـرتي 
عـىل شـكل أقسـاط فنأخذ منـه مقدمـة واملبلغ املتبقي نحتسـب لـه أرباح 
بنسـبة الثلـث فإذا دفع لنا مخسـون ألفًا يضاف عىل الثالث ومخسـون ألف 
دينار املتبقية نسـبة الثلث فيكون جممـوع املبلغ املتبقي ٥٣ ألف + ١٧ ألف 
التـي هـي فرق االجل، فهل هذه الطريقة صحيحـة رشعًا وإذا مل تكن هذه 
الطريقـة صحيحة فـام هي الصيغـة الرشعية التـي جتعل معاملتنـا باالجل 
صحيحـة رشعًا علًام بأننا يف حالة البيع نقدًا يتوقف عملنا وعمل السـواق 

الن أغلبهم عاجزين عن الرشاء نقدًا؟ 
r البيـع باالجـل حـالل حتـى ولـو كان بأكثر مـن النقـدي وجيوز 
االتفاق بسعر أعىل حتى مع اختالف كمية االقساط ولكن برشط أن تكون 
الزيادة متفقًا عليها من أول املعاملة وال جيوز فرض الزيادة عىل املشرتي بعد 
اكامل املعاملة فإذا علم أن املشـرتي يقسط الثمن عىل ثالثة أقساط مثًال جاز 
أن تباع له البضاعة بسـعر أكثر من املشرتي الذي يشرتي البضاعة بقسطني 
ولكـن يلزم أن تكون الزيادة حمددة عنـد املعاملة، فإذا حدد الثمن وحددت 
االقسـاط فصـادف أن عجز املشـرتي عـن الدفع فيحـرم أخـذ الزيادة عىل 

السعر املقرر بسبب التأخري.
س ٦٧٠: يقـوم أحـد االشـخاص نظـرًا حلاجته للـامل باالتفاق مع 
شـخص آخر بأن يبيعه داره التي يسـكنها ثم يقوم املشـرتي ببيع الدار ثانيًا 
إىل املالـك االول بثمن أعىل من ثمن الرشاء مثـًال يبيعه داره بمليون فيقوم 
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املشـرتي ببيعها بمليون ونصـف والدفع مؤجل ملدة سـنة.ما قولكم بمثل 
هذه املعاملة؟ 

r هـذه املعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع يف املوردين حقيقيًا ال 
صوريـًا. لكن إذا عجز املالك االصيل الذي اشـرتى الدار ثانيًا عن تسـديد 
الثمـن عنـد حلول االجـل فليـس للطرف االخـر الزامـه بتعجيـل الوفاء 
وإحراجـه ليجـدد املعاملة بوجه جير له نفعًا، كـام أنه ليس له أخذ فائدة عىل 
التأخـري بعد االجل حتـى إذا كان املدين قادراً عىل الوفاء وكان التأخري عن 

تقصري منه، وهبذا متتاز هذه املعاملة عن الربا.

الربا
س ٦٧١: لـو كان البنك يأخذ(٢٠٠) دينـار عىل االلف دينار ربويًا 
وأراد املكلف أن يتخلص من الربا فحرر(١٢) شيكًا قيمة كل شيك(١٠٠) 

دينار ثم باعها عىل البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم ال؟ 
r ال يكفـي هـذا يف التخلص من الربا. نعـم إذا كان البنك حكوميًا 
أمكـن االقرتاض منه ال بنيـة الفائدة وإجراء حكم جمهـول املالك عىل املال 
املأخـوذ منـه، ثم دفـع الفائدة عىل أهنا رضيبـة تؤخذ منه كسـائر الرضائب 

املأخوذة ظلًام.
س ٦٧٢: ما حكم من اقرتض من البنك مع جهله باحلكم، حتى لو 

أراد أن يدفع ما استقرضه إىل البنك بأكمله يؤخذ الزيادة من عنده؟ 
r يدفع الزيادة بام أهنا رضيبة ظاملة مبتدأة،كسـائر الرضائب املبتدأة، 

وال يدفعها بنية أهنا فائدة القرض.
س ٦٧٣: هل جيوز طلب الزيادة من البنوك الكافرة بقصد االستنقاذ؟ 
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r جيوز عندنا بقصد االستنقاذ، الن أخذ الربا منهم برضاهم حالل. 
ويؤسـفنا أن ذلك قد يكون مشـجعًا لاليداع عندهم. ويا حبذا لو اعرتفت 
اجلهـات املسـلمة باحلكم الرشعـي وأعلنت أن مـا تدفعه مـن الفائدة حيل 
للمتحـرج رشعـًا أن يأخذه عىل أنه هديـة غري مرشوطة يف الديـن بل له أن 

ينوي الدين من دون فائدة.
س ٦٧٤: إذا كان البنك الكافر يف بلد املسلمني واملسلمون يودعون 

أمواهلم يف هذا البنك، هل يبقى عليه حكم البنك الكافر؟ 
r نعم يبقى عليه حكم البنك الكافر.

س ٦٧٥: االيداع يف البنوك املتعاملة بالربا االهلية واحلكومية وغري 
املسلمة هل جيوز؟ املعروف أن الفقهاء يعلقون احلكم عىل اشرتاط الزيادة، 
طبعًا ليس يف التعامل مع البنك اشرتاط إضايف، بل يتم التعامل عىل أساس 
مقـررات البنك التي تلزمه بدفع الزيادة للعميـل، حتى إن الناس خيتارون 
البنك عىل أسـاس دفعه الزيادة اخلاصة من دون اشرتاط خاص منهم أثناء 

املعاملة معهم فهل جيوز ذلك؟ 
r يكفي يف اشرتاط الزيادة دفع املال للبنك جريًا عىل مقتىض قوانينه، 
وحينئـذ جيوز االيداع املذكور يف البنوك غري املسـلمة، لعدم حرمة الربا بني 
املسلم والكافر إذا كان آخذ الزيادة هو املسلم. كام جيوز يف البنوك احلكومية 
إذا كان االيداع ال بداعي استحقاق الزيادة، لعدم االعتداد بقصد احلكومة، 
وحينئـذ جيوز أخذ الزيـادة ال بعنوان االسـتحقاق، بل من باب االسـتنقاذ 
نظـري سـائر ما يؤخذ مـن هبات الدولـة، حيث حيل بإجـراء وظيفة جمهول 
املالـك عىل املال. أما إذا كان البنك أهليًا إسـالميًا فال جيوز االيداع فيه بناء 

عىل قوانينه املرعية للزوم الربا املحرم.
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ويا حبذا لو حتل البنوك املذكورة املشكلة باالعالن عن أن من يتجنب 
رشط الزيـادة خوف الربا تكون الزيادة له هبة حمضة ابتدائية، وتنفذ وعدها 

املذكور بدفع املال عىل نحو اهلبة وإن مل جيب عليها تنفيذه رشعًا.
س ٦٧٦: ذكرتم يف املنهاج ٢/ص ١٠٢ جواز االيداع يف البنوك الكافرة 
االهلية بنية أخذ الفائدة، فهل يشمل ذلك البنوك الكافرة احلكومية مطلقًا؟ 
r ال يشـمل ذلك، بل جيري عليها حكم جمهول املالك. غايته أنه إن 
مل يعلم بدخول أموال املسلمني خلزينتها ومل تكن يف أرض املسلمني ال جيب 

التصدق هبا، بل جيري عليها حكم مال الكافر.
س ٦٧٧: هل يصح االيداع يف املصارف املوجودة يف الوقت احلارض 

وهل تصح الفائدة التي متنحها تلك املصارف؟ 
r إذا كان املـرصف حكوميًاجـاز االيـداع فيه ال بنيـة الفائدة وجيوز 

استالم الفائدة بمراجعة احلاكم الرشعي.
س ٦٧٨: انترشت يف عامل اليوم ما يعرف ببطاقات االئتامن (كريدت 
كارت)، وتقوم البنوك بمنح هذه البطاقة لعمالئها برسم سنوي قدره عرش 
جنيهـات، مقابـل أن تضـع حتت ترصفه مبلغـًا كبريًا من املـال غري رصيده 
الذي يملكه (أوفر درافت) يسـتطيع أن يسـحب منه متى يشـاء عىل سبيل 
القـرض عىل أن يسـدده خالل شـهر، وإذا تأخر عن تلك املـدة فإن البنك 
يأخذ فائدة نسبتها(%١،٥) واحد ونصف لكل مائة جنيه،فامحكم التعامل 

بمثل هذه البطاقات مع هذه الفائدة؟ 
r املعاملة املذكورة حمللة بنفسـها، الن الرسـم الـذي يدفعه العميل 
وهـو عرش جنيهـات ليس بفائدة القرض، بل هو هبـة منه للدولة مرشوطة 
بالقـرض وليس ذلك حمرمًا، بل املحـرم هو القرض املرشوط بالفائدة. نعم 
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البد من اجراء وظيفة جمهول املالك املتقدمة يف جواب السؤال ٦٤٤ إذا علم 
بأن املال قد مر بيد مسـلم أو كان يف أرض االسـالم. كام أنه يف فرض تأخر 
التسـديد عن الشـهر وثبوت الفائدة املتقدمة البد من دفعها عىل أهنا رضيبة 
من الدولة، ال عىل أهنا فائدة للقرض كام تقدم نظريه يف جواب السؤال ٦٧٢.
س ٦٧٩: توجد هنا يف الغرب طريقة لرشاء البيوت تعرف (املورغج)، 
حيـث يقـوم البنك بمنـح العميل قرضًا لـرشاء البيت عىل أن يسـدد ذلك 
القرض باالقسـاط، وجيعل البنك عىل ذلـك القرض فائدة ثابتة يف اخلمس 
سنوات االوىل، وتتغري هذه الفائدة بعد ذلك وغالبًا إىل الزيادة ويبقى البيت 
مرهونًا للبنك حيق له أخذه وبيعه واستيفاء حقه من قيمته إذا عجز املشرتي 
عـن تسـديد االقسـاط مسـتقبًال، فام حكـم رشاء البيـوت هبـذه الطريقة؟ 
r رشاء البيت ال بأس به. وإنام االشكال يف القرض بالوجه املتقدم، 
حيث جيري عليه ما سبق يف جواب السؤال السابق. هذا إذا كان البنك حكوميًا 
أو أهليًا كافرًا أما إذا كان أهليًا مسلًام فال جمال لتحليل املعاملة بالوجه املتقدم.
س ٦٨٠: وإذا كانت تلك الطريقة (املورغج) غري جائزة فهل يمكن 
التفاهم مع البنك عىل جعلها مرابحة بحيث يشرتي البنك ذلك البيت، ثم 
يقوم العميل بعد ذلك برشاء البيت من البنك بسـعر أعىل تكون نسـبة ربح 

البنك فيه بنسبة تلك الفائدة، عىل أن يسدد املبلغ باالقساط؟ 
r نعـم يمكن التفاهم مع البنك بالوجه املذكور. نعم إذا كان مالك 
البيـت مسـلًام فرشاء البنك له ال ينفذ إال إذا كان البنـك أهليًا، وعليه يتعني 

االستحالل من مالكه إذا كان البنك حكوميًا.
س ٦٨١: رشكة مسامهة يشرتك يف ملكية سهامها آالف الناس، إذا كانت 
هذه الرشكة متلك بنكًا فام هو حكم التعامل مع هذا البنك، هل تكون أمواله 
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حمرتمة علًام أنه يتعامل بالربا وبعض من يملك سهام الرشكة من املسلمني؟ 
r نعـم تكـون أموالـه حمرتمة، الن حرمـة بعض أموالـه وعدم نفوذ 
معاملة متلكها ال يوجب ارتفاع حرمة الباقي بعد كونه حتت يد حمرتم املال.
س ٦٨٢: يتفـق شـخصان أو ثالثة وجيمعون مبلغـًا من املال ويقوم 
أحدهـم باقـراض النـاس ويضيف نسـبة معينة مـن املال عـىل املبلغ الذي 
اقرضه لشـخص ما وحيتسب تلك النسبة من الفائدة أتعاب وثمن مراجعة 
كاتـب العدل لتحرير الكمبياالت وما شـاكل ذلـك ويتفقون مع املقرتض 
أن تلك الفائدة ليسـت للامل املقرتض وإنام بدل االتعاب أو املصاريف. ما 

قولكم يف مثل هذه املعامالت اجلارية االن؟ 
r هذه الفائدة من الربا املحرم إذا كانت رشطًا يف الدين، أما إذا كان 
الدين غري مرشوط هبا، بل ال يراد وفاؤه إال بقدره، لكن املستدين يدفع ثمن 

املعاملة باتفاق مستقل فال بأس بذلك.
س ٦٨٣: إذا طلب شخص من شخص آخر مبلغًا من املال ليتجر به 
مثًال وحدد له ربحًا شـهريًا معينًا فهل تصح هذه املعاملة علًام بأن صاحب 

املال مل يشرتط الربح الشهري؟
r إذا كان مبنـى املعاملة عىل اشـرتاط اعطـاء الربح فهي حرام حتى 
لو مل حتدد النسبة. وإنام تصح إذا كان أخذ املال غري ملزم بدفع يشء أصًال.

س ٦٨٤: هـل جيوزاعطاءاملبلـغ املذكورعىل أن يعـاد نفس املبلغ مع 
نسبة من وارد االرض؟ 

r ال جيوز ذلك النه من القرض الربوي.
س ٦٨٥: هـل جيـوز تبديل الطحـني باخلبز أو الصمون ال سـيام مع 

التفاضل عند الوزن؟
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r إذا كان التعامـل باخلبـز والصمون مبنيًا عـىل العدد ال الوزن جاز 
وإال مل جيز.

س ٦٨٦: قد يستبدل الطحني بالصمون عددًا أو وزنًا ما حكم ذلك؟ 
، وأمـا اسـتبداله  r ال بـأس باسـتبدال الطحـني بالصمـون عـدداً

بالصمون وزنًا فال جمال له.
س ٦٨٧: مـا حكم االموال التي أشـرتي هبا أثاث مـن الربا علًام أن 

املبلغ ٩٠ ألف دينار؟
r االموال حرام البد من مراجعة أصحاهبا الذين أخذت منهم، إال 
أن يكـون أخذها عن جهل باحلرمة، فيحل الترصف فيها بعد االطالع عىل 

حرمة الربا.
س ٦٨٨: رجـل عنـده مائة ألف مـن قرض أخذه بالفائـز (أي ربا) 

وهو يريد أن يربء نفسه من هذه االموال فامذا يفعل؟ 
r جيـب عليـه أن يـؤدي القرض وهـو املائـة ألف وحيـرم عليه دفع 

الزيادة وهي الربا إال أن يضطر لذلك.
س ٦٨٩: هل جيوز أن أعطي شـخصًا مبلغـًا من املال وليكن عرشة 
آالف دينـار وبـدون مضاربة ولكـن برضا الطرفني عـىل أن يعطيني يف كل 
شهر ما بني ألف ومخسامئة إىل ألفني واملبلغ (١٠٠٠٠)متى ما أريده موجود 

علًام أن هذا الشخص تاجر؟ 
r املعاملة املذكورة ربوية حمرمة.

س ٦٩٠: للتخلص من املعامالت الربوية جيري يف السـوق االن أن 
جيري عقد بيع بني طرفني عىل يشء ال يساوي ثمنه احلقيقي املبلغ الذي جيري 
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عليه عقد البيع والرشاء، كأن يبيعه داره التي هي بثالثة ماليني دينار بعرشة 
ماليني دينار وهو بيع صوري فال البائع أخال الدار وال املشرتي أستلمها إنام 
جمرد بيع جيري فرارًا من الربا الرصيح. ما رأي سامحتكم يف مثل هذا البيع؟ 
r إذا قصـد البيـع حقيقة صح وال يرض كـون الغرض منه التخلص 
مـن الربا املحـرم. لكن ترتتـب آثار البيـع املذكورة فقـط، وال يصح جعل 
غرامة لتأخري الثمن لو حصل عىل خالف ما كان حيتسـب حتى لو كان عن 

تقصري، كام الجيوز مطالبة املدين أو احراجه لو كان عاجزاً عن الوفاء.
س ٦٩١: عندنـا متعـارف االن معاملـة معينة وهي شـخص يعطي 
شـخص آخر مبلغ من املال نفرضه ( ١٠٠ دينار) واملسـتلم كل شـهر(١٠ 
دينـار) لصاحـب املال النه يعمـل هبـا أي املسـتلم وإذا أراد صاحب املال 
اسـرتجاع أمواله يردها كاملة(١٠٠ دينار) فهل هذه املعاملة جائزة إذا كان 

الطرفان مرتاضيان؟ 
r ال جيوز ذلك النه ربا.

س ٦٩٢: زيـد اقـرتض من عمـرو قرضًا ربويًا وهنـاك كاتب بينهم 
كتب االتفاقية عن القرض ومتى يسدد هذا القرض وإىل أي مدة، إىل هنا ال 
شك بأن الثالثة هلم الدخل يف حرمة عملهم، لكن يأيت شخص رابع يسمى 
باملحاسب هذا الشخص ال دخل له بام جرى بني الثالثة لكنه ينقل االتفاقية 
املكتوبة بيد الثالث إىل دفرت حساباته هل هذا املحاسب يعد رشيكًا ويكون 
عملـه حمرمـًا وحيـرم أخذ االجـرة عليه، وبعـد ذلك يأيت شـخص خامس 
يسـمى باملراجع أي يراجع حسابات املحاسب وهذا املراجع ال يكتب وال 
ينتقل عنده يشء جمرد يالحظ هل وقع نقيصة أو زيادة يف احلسابات الربوية 
ثم إنه خيرب املحاسب بأن حسابك كان خطأ وعىل املحاسب مراجعة نفسه.
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فهل هذا اخلامس أي املراجع يعد عمله ربويًا؟ 
r ال إشـكال يف حرمة عمل الشـخص الرابع، النه كاتب للربا وأما 

اخلامس فاالحوط وجوبًا جتنب عمله.
بيع الرصف

س ٦٩٣: عنـد املرصف مثًال دينار ونصف بحراين بحوزيت يسـاوي 
دينـار كويتي لكن يوجـد عند املرصف دينار كويتي قديم غري رائج إذا أراد 
أحد أن يشـرتيه يبيعه بنصف دينار. هل جيوز بيع العملة القديمة وعىل هذا 
الفرض بيعت العملة القديمة يف بلدهتا بنفس العملة الرائجة. ماذا بالنسبة 
إىل بائـع العملـة القديمـة الـذي ال يعلم باحلال هـل يعد مغبونـًا وإذا كان 
املشـرتي قد اشرتى هذه العمالت القديمة مع الغبن يف حال إذا كان هناك 
عـدة أشـخاص غري معينني قد باعـوا ومل يمكن إخبارهـم بالغبن فام حكم 
املشـرتى من هـذه االموال هـل يكون حكمـه حكم جمهول املالـك أو من 
االموال املختلطة باحلرام ويف فرض جواب املسألة هل خيمس بمجرد الربح؟ 
r يبـدو مـن السـؤال أن الدينـار الكويتـي القديم يبـاع يف البحرين 
بنصف دينار بينام يسـتبدل يف الكويت بدينـار كويتي حديث بال فرق، فإذا 
كان املـراد ذلك فـال غبن يف بيعه بنصف دينار يف البحريـن، الن الغبن تابع 
ملكان املعاملة. وجمرد جهل البايع بام عليه احلال يف الكويت ال جيعله مغبونًا. 
عىل أنه لو كان مغبونًا يثبت له اخليار وال يبطل البيع، فمع عدم فسخه يبقى 
الدينار املشرتى منه يف ملك املشرتي وال يكون جمهول املالك. وأما اخلمس 

فال جيب إخراجه إال عند حضور رأس السنة.
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بيع الثامر الزرع واخلرض
س ٦٩٤: هل جيوز بيع االثامر قبل النضوج أم ال؟ 

r نعم جيوز. 
س ٦٩٥: هـل جيوز أكل الثامر من الشـجر اخلارج عن حائط البيت 

فام حكمه وإن كان من الشوارع فهل جيوز أكل تلك الثامر؟ 
r جيوز ذلك للعابر من الشوارع.
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كتاب اإلجارة
رشوط العقد واملتعاقدين

س ٦٩٦:بتاريخ ٩١/٩/١٧ استأجرت دكانًا من مالكه برشوط تم 
االتفاق عليها يف ضمن العقد هي:

١ ـ أين متى استغنيت عن الدكان فال حيق يل أن اؤجره لطرف آخر.
٢ ـ ال حيق يل أن أبيع الدكان بام اصطلح بـ (الرسقفلية).

٣ـ  أن رضيبة االمالك جيب أن أدفعها من عندي يف موعد استحقاقها 
الذي سوف يكون يف عام ١٩٩٥.

وبالرغم من وفائي بالرشوط املتقدمة فقد طلب املالك مني تسـليمه 
الـدكان ال لشـىء سـوى غـرض تأجـريه لطرف آخـر غريي. فهـل ترون 
سـامحتكم أن للاملـك احلق يف عـدم االلتزام بتجديد العقد لعدم اشـرتاطه 
رصحيًا يف ضمن العقد، مع أنه ربام يسـتفاد البناء عىل االلتزام بالتجديد من 
قضية رضيبة االمالك وغريها، هذا فضًال عن أن االلتزام بالتجديد قد أصبح 
هو املتعارف يف إجيار املحالت بحيث أغنى تعارفه عن الترصيح باشرتاطه؟ 
r ال يلـزم أحـد الطرفني برشط ما مل يكن مرصحًا به يف ضمن العقد 
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أو معلومًا ضمنًا، والقرائن املذكورة يف السؤال قد تكون شاهدًا باالشرتاط 
املذكـور، إال أنـه ال يتيـرس لنـا اجلزم بذلـك لعـدم احاطتنا بعـرف التعاقد 
التجـاري فالبد مع ذلك من الرجوع الهل اخلربة العدول كام أنه قد يدعي 
أحـد الطرفني وجـود القرينة عىل خالف العرف العـام فالبد مع التخاصم 

من الرجوع للحاكم الرشعي حلل النزاع بالطرق الرشعية.

الضامن وعدمه
س ٦٩٧: الطبيـب اجلراح هـل يضمن إذا مل تنجح العملية اجلراحية 
مـن دون تقصري أو مسـاحمة منه وهل يعترب جري النـاس عىل عدم الضامن 

رشطًا ضمنيًا مسقطًا لضامنه؟ 
r يضمن الطبيب اجلراح مع التقصري، وكذا مع عدم التقصري إال بأخذ 
الـرباءة من املريض أو وليه وإن كان قارصًا ولو لفقده الشـعور حني إجراء 
العملية. وال يكفي جري الناس عىل عدم الضامن يف الرباءة إذا مل يبتن إقدام 
املريض أو وليه عىل ذلك، بل البد فيها من إقدام املريض أو وليه عىل الرباءة 
ولو لكوهنا رشطًا ضمنيًا ارتكازيًا عند الطرفني مسـتفادًا من الواقع القائم.
س ٦٩٨: مريـض راجـع طبيبـًا وأعطاه وصفـة دواء وعرضها عىل 
الصيـديل ولكـن اعطـاه الصيـديل دواء آخر غـري املقصود بسـبب االمهال 
وتـويف املريض بسـبب هذا اخلطأ فهل يسـتحق أهل املريـض املتويف الدية. 

وهل يدخل هذا االمهال يف قتل اخلطأ أو قتل العمد؟
r إذا رجع االمهال للتفريط كان عليه الدية، بأن كان متساحمًا يف دفع 

الدواء القاتل. أما جمرد اخلطأ من دون تسامح فال ضامن معه.
س ٦٩٩: يف عام ١٩٨٠ سـلمني شـخص مبلغ قدره (٦٠٠) دينار 
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عراقي لغرض ارساهلا مع مبلغ كنت أروم ارساله إىل أقاريب (خارج العراق) 
وقد ارسـلت االمانة أعاله مع مبلغي إىل اجلهة املذكورة بيد شخص موثق 
كنـت ارسـل بيده باسـتمرار، وبعد فرتة مـن الزمن اتضح أن الوسـيط قد 
سجن وقد ارسل إيل خربًا عن أنه أوصلها إىل شخص آخر لغرض ايصاهلا 
ويف عـام ١٩٩٠ وعنـد زيـارة أحد االقـارب من خارج العـراق اتضح أن 
املبلـغ مل يصـل. واالن يطالبون بتسـديد املبلغ أعاله وبالـدوالر يرجى من 

سامحتكم بيان رأي الرشع حلل املوضوع؟ 
r ال جيب عليك الضامن والتعويض ما دمت مل تقرص يف احلفاظ عىل 
االمانـة، أمـا إذا كان ذلك عن تقصري منك فأنت ضامن، كام إذا كان الدافع 
قد عني شخصًا آخر واسطة يف االيصال أو كان الشخص الذي دفعت املال 
لـه ليوصله غري ثقة، وحينئذ إن كنت قد سـلمت الشـخص عني املبلغ فال 
يستحقون عليك إال مقداره بالدينار العراقي، وإن كنت قد استبدلت املبلغ 

بالدوالر وسلمته الدوالر كنت ضامنًا للدوالر.
س ٧٠٠: أعطـى صاحـب مال مبلغـًا قـدره (١٠٠٠) دينار لعامل 
وأجـازه بأن يعمل بمبلـغ (٨٠٠) دينار مضاربة بينهام ويبقى (٢٠٠) دينار 
أمانـة عند العامل، وبعد ذلـك أودع العامل هذه املأتني عند شـخص آخر 
بدون علم صاحب املال ثم أنكر هذا الطرف الثالث عىل العامل املال وهو 

(٢٠٠) دينار فهل لصاحب املال االول دخل يف هذه اخلسارة؟ 
r إذا كان إيـداع املـال املذكـور عنـد الطـرف الثالـث تفريطًا بحق 
االمانـة فيثبت الضامن عىل املودع وإن مل يكن فيه تفريط فالضامن عليه. نعم 
إذا كان إيداعـه عنـده أي عند الثاين مبنيًا عىل عدم دفعـه لغريه كان ضامنًا.
س ٧٠١: لـو أن صاحب املال أعطى العامـل ماًال وقال له تترصف 
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بثلثـي املال ويبقى الثلث االخري أمانة يف ذمته. فلو ترصف االخري بعد مدة 
بذلـك الثلث وأودعه عند شـخص ثالـث وأنكر هذا الشـخص املال عىل 

العامل، فهل لصاحب املال دخل يف هذه اخلسارة (ثلث املال)؟ 
r الظاهر من السؤال أن ثلث املدفوع أمانة بيد من استلمه وعليه فلو 
كان االيـداع عند الشـخص الثالث تفريطًا باالمانـة أو خمالفًا لرشط املالك 

وجب ضامهنا وإن مل يكن تفريطًا والخمالفة فيه للاملك مل جيب الضامن.
س ٧٠٢: إذا رمـى شـخص زجاجـة وسـط الطريق فمر هبا إنسـان 

فجرحته أو سيارة فتمزق إطارها فهل يضمن الشخص؟ 
r إن كان رميهـا يف الطريـق املذكـور متعارفًا مألوفـًا فال ضامن عىل 

الرامي هلا، وإال كان ضامنًا.

أحكام االجارة
س ٧٠٣: اسـتأجرت حمـًال من شـخص يف سـنة ١٩٦٠ ودفعت له 
رسقفليـة يف ذلـك الوقـت وقبل فرتة تـويف املالـك واالن يطالبنـي الورثة 
باخلـروج مـن املحل مـن دون مقابل فهل حيـق هلم ذلك. وهـل جيب عيل 

اخلروج من املحل أم ال؟ 
r حيـرم عىل الورثة اخراجـك من املحل. الن لـك االولوية باملحل 
بسبب الرسقفلية املذكورة. نعم إذا رضيت باخالء املحل ورغبوا يف اخالء 
املحل جيب عليهم دفع ما يساوي الرسقفلية بسعر اليوم أو بحسب االتفاق 

فيام بينكام. كام أنه يلزم عليك دفع ما يساوي أجرة املثل يف اجيار املحل.
س ٧٠٤: اسـتأجرت قاعـة يف منطقـة عويريج يف بغـداد قبل ثالث 
سـنوات لغرض انشـاء معمل النتاج زجاج السيارات وقد اعلمت املؤجر 
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صاحـب القاعة بذلك وتم االتفاق بيننا عىل بـدل االجيار ودفعت له اجار 
سـنة كاملـة ومقـداره (١١٠٠٠) دينـار وأعطـاين وصًال بذلـك ثم قمت 
بالـرصف عىل القاعة لرتميمها وهتيئتها لغرض إنشـاء املعمـل واقامته علًام 
أن مـن مقتضيات معمل الزجاج بناء أفران حملية تكلف مبالغ كثرية. وبعد 
مـيض أكثر من سـنة طلب املؤجر زيـادة االجارة وتم االتفـاق عىل الزيادة 
وأصبـح االجيار (٩٠٠٠٠) دينار وبعد االتفاق عىل الزيادة قمنا بدفع بدل 
االجيار إال أنه رفض االسـتالم وطلب منا ختلية املكان املسـتأجر وال شـك 
أن إجابة طلبه هذا تستلزم خسائر مادية ال يستهان هبا كهدم االفران وتلف 

كثري من املواد. 
فهـل حيق لـه رشعًا مطالبتنـا بتخليته بعـد االتفاق عىل بـدل االجيار 
اجلديد وعلمه ابتداًء بنوع عملنا وهل حيق لنا رشعًا مطالبته بالتعويض عن 
اخلسـائر املرتتبة عند ارصاره عىل التخلية وفسـخ العقـد. وعىل تقدير عدم 
جواز مطالبتنا بالتخلية يف صورتنا هذه التي طرحناها وامتناعه عن استالم 
بدل االجيار املتفق عليه أخريًا فام هو موقفنا من بدل االجيار. وهل جيوز لنا 

ايداعه عند جهة ثالثة وإجباره عىل استالمه؟ 
r إذا كان االتفاق بينكم وبني صاحب االرض عىل اجارة االرض يف 
السنة الثانية حمض وعد من دون إجراء عقد االجارة فال حيق لكم الزامه بالبقاء 
وأما إذا بلغ االتفاق مرحلة ايقاع عقد االجارة فال حيق له إخراجكم هذه السنة.
وأما بعد إكامل السـنة الثانية فال حيق لكم البقاء إالأن يكون مرشوطًا 
يف عقد االجارة أو يتم الصلح بينكم وبينه عىل استحقاق البقاء واولويتكم 
باملحل بمثل عقد الرسقفلية الشايع يف هذه االيام وبدون ذلك ليس لكم الزامه 
بالبقـاء وبأجارة االرض. نعم ليس لـه ارضاركم بل هو خمري بني أن يرىض 
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ببقائكم يف أرضه القامة املعمل واسـتغالهلا يف ذلك باالجرة املتعارفة. وبني 
الزامكم برفع املعمل وتسليم االرض له مع حتمل أرضاركم املسببة عن إزالته 
بعـد إقدامه عىل أجارة االرض وقد أعلمتمـوه بغرضكم حينها وريض به.
ومع امتناعه عن تدارك الرضر يعرض عليه الرجوع للحاكم الرشعي 
فإن أبى كان لكم االسـتعانة بجهات أخر حتفظ لكم حقكم. واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل.
س ٧٠٥: تكثـر يف مدينتنـا اليوم مسـألة حول بيـوت االجيار نجهل 
حكم الشارع املقدس فيها و هناك كثري من العوائل استأجرت دورًا للسكنى 
ومىض عىل سـكناها فرتات طويلة امثال ١٠، ١٥ سـنة وتكثر املشاكل بني 
العوائل واملالكني هلذه الدور إذا أراد املالك بيع الدار وإخراجهم منها الن 
االخـراج هلم يعتـرب ترشيدًا هلم الهنـم ال يسـتطيعون رشاء داٍر أخرى وال 
حيصلـون عىل دار اخرى حيـث أزمة دور االجيار يف املدينة وبعض املالكني 
يقومون بدفع مقدار من املال مثل١٠٠ الف دينار أو أكثر أو أقل ثمنًا مقابل 
اخلـروج من الدار فبعضهم يأخذ هذه االموال وخيرج والبعض خيرج فهل 
جيوز للاملك البيع يف صوريت إذا كان بعوض وبدون عوض وهل جيوز هلذه 
العوائـل أخذ االموال املذكورة يف صورة اخلـروج وهل جيوز هلذه العوائل 

االمتناع وإن طلب منهم املالك اخلروج مقابل عوض.
وإن كان اجلـواب بعـدم اجلواز فام حكم صالهتم وعباداهتم وسـائر 

ترصفاهتم أفتونا مأجورين؟
r إذا انتهت فرتة االجيار حرم بقاؤهم إال بإذن املالك ووجب عليهم 
اخلروج ومل جيز أخذ العوض مقابل اخلروج وبطلت صالهتم يف الدار ﴿ومن يتق 
اهللا جيعل له خمرجًا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل عىل اهللا فهو حسبه﴾.
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س ٧٠٦: رجل اسـتأجر دكانًا بسـعر مالئم لسعر السوق وبعد فرتة 
مـن الزمـن إراد املالك إخالء الدكان مع العلم بـأن املالك لو مل خيل املحل 
لزاد السـعر (سـعر االجيار). فهل حيق للمستأجرأن يبقى يف املحل مع عدم 

رضا املالك أم مل حيق له ذلك؟ 
r ال جيـوز للمسـتأجر البقاء يف الدكان من دون رضـا املالك إال أن 

يسبق بينهام رشط رشعي يتضمن حقًا للمستأجر يف البقاء.
س ٧٠٧: شـخص اسـتأجر بيتًا ولكن بعد مدة صاحـب الدار أراد 
خروجـه منهـا مع العلم أنه ال يقدر عىل اجيـار باهظ الثمن وال توجد قدرة 

عىل فعل أي يشء فامذا يفعل؟ 
r جيب عليه تسـليم الدار لصاحبها والسـعي حلل مشكلته بالطرق 
املرشوعة ومن اهللا التيسـري والتسهيل ﴿ومن يتق اهللا جيعل له خمرجًا ويرزقه 

من حيث ال حيتسب﴾.
س ٧٠٨: إجـارة متت ببدل إجيار واسـتنادًا إىل عقد رسـمي مصدق 
مـن الدوائـر الرسـمية ويطلب املالك االن دفـع بدل إجيار أكثـر من املتفق 

عليه، هل حيق له هذا وهل جيب تسليمه؟ 
r ال يسـتحق املالـك زيـادة االجرة يف نفس السـنة التـي وقع عليها 

االتفاق. نعم له أن يطلب الزيادة يف السنني الالحقة اخلارجة عن االتفاق.
س ٧٠٩: إذا اسـتأجر دكانًا أو بيتًا فهل جيوز أن يؤجره لغريه بنفس 

االجرة أو أكثر؟ 
r جيـوز أن يؤجره لغريه بنفس االجـرة، وال جيوز أن يؤجره بـ أكثر 

إال أن حيدث فيه شيئًا من صبغ أو إضافة بناء أو كهرباء أو غري ذلك.
س ٧١٠: إذا استؤجر لعمل باجرة معينة فهل جيوز أن يستأجر غريه 
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باجرة أقل أو مساوية وما احلكم إذا أدى بعض العمل؟ 
r جيوز أن يستأجر غريه بام يساوي االجرة التي أخذها، وال جيوز أن 

يستأجره بأقل منها إال أن يؤدي بعض العمل.
س ٧١١: إذا بنـى املسـتأجر بـإذن صاحـب االرض املؤجـرة غرفة 
جدرانـًا وسـقفًا فبعـد انتهاء اجارتـه، هل جيـوز للمسـتأجر اجلديد الذي 
يسـتأجر كل االرض أن يدخـل إىل الغرفـة املذكـورة مـن دون اسـرتضاء 
املسـتأجر السـابق وبعبـارة أخـرى هـل أن دخـول الغرفة تـرصف يف مال 

املستأجر االول فيستحق أجرة املثل مثًال؟ 
r هذا موقوف عىل ما تبتني عليه االذن يف بناء الغرفة، فإن..

١ ـ ابتنـى عىل أن يكون لباين الغرفة احلق يف االرض ما دام بناؤه باقيًا 
كان له حق الدخول بدون إذن املالك واملستأجر الثاين.

٢ ـ وإن ابتنى عىل بقاء البناء عىل ملكه عىل أن يصفى االمر بينهام بعد 
انتهـاء مـدة االجارة مـن دون أن يكون له احلق يف الدخـول وال يف االرض 
حلقـه حكم من بنى يف أرض غريه خطأ من لزوم التصالح بينهام عىل ما حتل 

به املشكلة. 
٣ـ  وإن ابتنـى عـىل أن لـه احلق يف إبقاء البناء ما دام مسـتأجراً ال غري 

كان عليه بعد انتهاء مدة االجارة ازالة بنائه وأخذ االنقاض ال غري. 
٤ ـ وإن ابتنـى عـىل أنه يبني الغرفـة لصاحب الدار لينتفـع هبا ما دام 
مستأجراً فليس له احلق فيها بعد انتهاء مدة االجارة. ولعل االرتكاز العريف 
عىل أحد الوجهني االخرييـن خصوصًا االخري فيكون ذلك رشطًا ضمنيًا. 

ومع اشتباه احلال يتعني العمل عىل الثالث.
س ٧١٢: حصـل خالف بيني أنا صاحب العمل وبني االجري الذي 

يعمل عندي قبل فرتة شهر وإليكم اخلالف:
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كان االجري يعمل معي بأجرة اسـبوعية قدرها سبعة آالف دينار ويف 
فرتة تغري السوق يف البيع والرشاء التي حصلت قررت أن أترك العمل لفرتة 
من الزمن وقال يل العامل ما هو مصري عميل معك قلت له إذا رجعنا إىل العمل 
فسوف أقلل أجرتك االسبوعية دون أن أقول له اترك العمل بصورة هنائية.
فظل هو حسـب تفكريه يعمل معي بحسب أجرة فيام تفكريي أنا أن 
العمل متوقف ويف حالة مزاولة العمل أعطيه االجر اجلديد. بعد أربعة أيام 
جائنـي إىل البيت وقال أريد مبلغ عميل قلت له وما مبلغ عملك قال أربعة 
آالف دينار بدل االربعة أيام قلت له ولكنك تعمل معي ومل تزاول العمل، 
قال وما دخيل أنا. فأعطيته مبلغ ألف دينار ليس بدل العمل ولكن مساعدة 
له. (فهل يرتتب عيل دفع مبلغ االربعة آالف أيام التي مل نزاول العمل فيها) 
ويف حالة رد سـامحتكم بدفع االجرة هـل جيوز يل اعتبار مبلغ االلف دينار 
بـدل االربعـة أيـام مع العلـم بأننا متفقني عـىل تقليل االجرة بـدون حتديد

 قيمة التقليل؟ 
r إذا كان العامـل مل يقـم بالعمـل خـالل هـذه االيـام االربعـة فـال 
يسـتحق شـيئًا وأما إذا قام بعمل بإذنك فيستحق أجرة املثل لعمله إذا مل تزد 
عىل االجرة السابقة وأما إذا زادت عليها فاالحوط وجوبًا التصالح بينكام.

س ٧١٣: عامـل بمحـل بأجـرة يومية هل جيوز لـه عرض حاجات 
لناس آخرين وأخذ نسبة عليها أو له بدون مراجعة صاحب املحل؟ 

r البد من مراجعة صاحب املحل يف ذلك.
س ٧١٤: لقـد اتفقت مع أحد املالكني عىل بناء فسـحة من االرض 
كـدكان جتاري وتم االتفـاق معه عىل أن مصاريف البنـاء بمثابة الرسقفلية 
بحيث أنني متى بعت هذا الدكان فإن مبلغ البيع يعود يل، ولكنه طلب مني 
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إجيار سـنوي مقداره سـتون ألف دينار عراقية. ولكننـي ولظروف خاصة 
يب اقفلـت املحل يف السـنة االوىل التـي دفعت إجيارها مقدمـًا وبقي املحل 
مرتوكًا إىل أجل اسـتحقاق السـنة الثانيـة فعندما جئت لكـي أدفع االجيار 
السـنوي فاجأين املالك بأنه يريد مني مبلغ مائـة وثامنون ألف دينار عراقية 
وبـام أنني مل أتفق معه عىل زيادة فإننـي رفضت اعطاء هذا املبلغ املذكور فام 

هو احلكم يف هذه احلالة؟ 
r إذا كان اتفاق الرسقفلية بينكام يعني االولوية باملحل وعدم الزيادة 
يف االجيار مل جيز للاملك زيادة االجيار وأما إذا كان اتفاق الرسقفلية عىل جمرد 

االولوية فيحق للاملك الزيادة بمقدار أجرة املثل ال أكثر.
س ٧١٥: إذا تطـوع االنسـان للعمـل جمانـًا يف مـرشوع خريي مثل 
جامع أو حسينية أو ما شاكل ذلك، فهل حيق له أن يطالب بعد ذلك بأجور 
مـا قـام به من عمـل بعد أن كان قـد رصح بأنه متطوع بذلـك العمل وهل 
جيـب عـىل متويل املرشوع أن يدفـع له االجور عن ذلـك العمل أو ال وهل 
للمتويل أن يدفع له االجور من رصيد املرشوع ال من كيس املتويل اخلاص؟ 
r ال يسـتحق شـيئًا من االجرة ما دام قد تطوع بعمله، كام أن املتويل 
ليـس له أن يدفع له من رصيد املرشوع. أما من كيسـه اخلاص فذلك راجع 

إليه وهو احسان منه غري ملزم.
س ٧١٦: إذا عمل االنسان مدة من الزمن يف أحد املساجد من تلقاء 
نفسـه وبدون طلـب أو تكليف من املتويل وكان يقوم بأعامل من شـأهنا أن 
تؤخـذ االجـرة عليهـا، لكنه مل يطلب مـن املتويل اعطاءه االجـرة عىل تلك 
االعامل، بل انه دفع بعض االجور لغريه من العامل من كيسـه اخلاص عىل 
بعض االعامل كأجور نقل بعض املواد وغري ذلك من االمور، فهل جيوز له 



(٢١٤)

بعد سنني طويلة أن يطلب من املتويل أن يدفع له أجور ما قام به من أعامل، 
وأن يعوضه عام دفعه لغريه من العامل؟ 

r ال حيـق له أن يطلب من املتـويل عوضًا عام قام به بعد أن كان حني 
قيامه بالعمل متربعًا.

س ٧١٧: إذا تـربع االنسـان أو تطوع للقيام بعمـل من االعامل، أو 
لالرشاف عىل عمل معني، ملنفعة شـخص آخـر، فهل جيوز له بعد ذلك أن 
يطالـب صاحـب العمل بـأن يؤدي له االجـرة عىل قيامه بذلـك العمل أو 

االرشاف عليه؟ 
r ال جيوز له ذلك بعد أن كان متربعًا يف عمله نظري ما تقدم يف جواب 

املسألة السابقة.
س ٧١٨: يوجـد يف أمريـكا رشكات خاصـة للتلفزيـون وهي تقدم 
خدماهتـا يف مقابـل أجور معينة فهل جيوز أن نأخـذ هذه اخلدمة بدون علم 

الرشكة ومن دون دفع االجرة؟ 
r إذا مل يلزم الترصف يف ممتلكات الرشكة من دون اذهنا فال اشكال، 
أمـا إذا لـزم ذلك فال جيوز إذا كانت الرشكة اسـالمية حمرتمـة املال، وأما يف 
غري ذلك فال ينبغي للمؤمنني أن يعرف عنهم عدم االنضباط واخلروج عن 

القوانني املرعية.
س ٧١٩: شـخص وكل حمامـي ليقـيض لـه بعض شـؤونه القانونية 
واشـرتط الرجـل عـىل حماميه بأنه سـوف يدفع لـه أجره إذا أهنـى له قضية 
كاملـة ورغم ذلك فقـد أعطاه بضعـة آالف من الدنانري كمقدمـة وقال له 
بأنـه حتى أذا تصالح مع خصومه فإنه سـوف يدفـع ملحاميه االجرة املتفقة 
كاملـة ولكـن الذي حـدث هو أن هـذا املحامي يبدو بأنـه مل يكن خبريًا يف 
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هـذه القضيـة أو أنه مل يكن مهتًام بام فيه الكفايـة لدرجة أن صاحب القضية 
كان يذهب ويسأل الناس االخرين عن كيفية إدارة شؤون القضية القانونية 
وأمـا املحامي فقد كان يقول وال يفعل شـيئًا حتـى وصل االمر إىل تصالح 

صاحب القضية مع خصومه، فالسؤال هنا هل يعطي هلذا أم ال؟ 
r إذا كان االتفـاق بينهام من أول االمر عـىل دفع االجرة الكاملة إذا 
رشع يف تعقيـب املعاملة حتى لو انتهى االمـر إىل الصلح مع اخلصم وجب 

عليه دفع االجرة كاملة.
أما إذا اتفقا من أول االمر عىل دفع االجرة إذا أتم املعاملة وكسبها يف 
املحكمة ال غري، ثم بعد ذلك وعده بدفع االجرة كاملة إذا تصالح مع اخلصم 
من دون اتفاق سابق فال جيب حينئذ دفع االجرة كاملة عند مصاحلة اخلصم.
س ٧٢٠: أجر شـخص أرض وشـيد هبا أبنية بموافقة املؤجر وعىل 
اتفـاق أنـه ال خيرجه منها إذا أمتت مدة االجـارة وأما إذا أراد أن خيرجه فإن 
احلكم بينهام هم أهل العرف. فهل واجب عىل املؤجر أن يلتزم هبذا االتفاق 

أم جيوز له أن خيرج املستأجر بدون أن يعوض له تكاليف البناء؟ 
r البد من تعويضه عن تكاليف البناء.

س ٧٢١: هنالك بعض االعامل يقوم بانجازها عدد كبري من العاملني 
بنفس اجلهد وبنفس الطاقة العقلية بل يكون البعض أكثر اخالصًا وحرصًا 
يف االنجـاز، ولكن االجور تعطـى بالتفاوت حسـب العالقات واملصالح 
وعـدم التقييـم املوضوعي، فهل حيق للشـخص االكثر حرصـًا واخالصًا 
أن يأخـذ من االجور ما يسـاوي االخرين الذين يعطـون أكثر منه، علًام أن 
العمل يف السـاعات، وال يوجـد رقيب عليه، وأن العمـل ليس فرديًا وإنام 

ضمن مرشوع ينفق عليه من احلقوق الرشعية أو التربعات؟ 
r ال جيوز للشخص االجري أن يأخذ أكثر مما حدده له املستأجر.
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كتاب املضاربة
س ٧٢٢: نحن طرفان اشرتكنا بالعمل االول عليه رأس املال والثاين 
يقـوم بالعمل يف بيع ورشاء التمور عىل أن لـالول ثلث االرباح ان حتققت 
وللثـاين الثلثـان وقد ضمـن الطرف الثـاين بموجـب ورقة حمـررة للمبلغ 
وأئتمـن عليه وقـدر ١٣٥٠٠٠٠ مليون وثلثامئة ومخسـون ألف دينار أخذ 
الطـرف الثاين يبيع التمـور بعد رشائها وجتمع لديه مبلـغ ١٨٦٠٠٠ دينار 
فحدث اهلبوط يف االسـعار وخرست البضاعة ومل يتجمع سـوى جزء من 
رأس املـال فـام حكم املتبقي من رأس املال وهـل يتحمل الطرف الثاين منه 
ال سـيام وأنه ضمن املبلغ وأئتمن عليه ومن الناحية الثانية ظهر بأن الطرف 
الثـاين قد تـرصف باملبلغ املوجود عنـده ١٨٦٠٠٠ دينار لشـؤونه اخلاصة 
قبل أن يسـدد رأس املال أوًال وبـدون إذن رشيكه صاحب رأس املال ثانيًا 
واملبلـغ أمانة عنـده جتمع من بيع التمر واعتذر بأنـه رصفه وال يوجد عنده 
يشء منه وطلب مسـاواة االمر فتم ختفيض املبلغ إىل ٦٨٠٠٠ دينار لكنه مل 
يسدد املبلغ حلد االن رغم مرور سنتني وارتفاع االسعار من جديد مما حدا 

بالطرف االول إىل رفض االتفاق فام هو املوقف الرشعي للطرفني؟ 
r اخلسـارة تكـون عـىل رأس املـال وليـس للعامل التـرصف باملال 
بعـد انتهاء املضاربـة. وأما املبلغ احلاصل قبل اهلبـوط فعىل العامل ارجاعه 
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كامـًال. نعـم حيث قد تم االتفاق بينهام عىل ختفيضـه، فإذا كان االتفاق عن 
رضـا املالك وغري حمدد الوقت فإنه ملـزم. وإن كان حمدد الوقت وقد تأخر 
الثـاين عن دفع املبلغ فمن حق املالـك الرجوع عنه واملطالبة باملبلغ احلاصل 
عند اهلبوط هذا كله إذا مل يشـرتط يف أصل االتفاق عىل ضامن الطرف الثاين 
للخسارة أما إذا اشرتط الضامن، فتنقلب املعاملة إىل حكم الدين، فيستحق 

الطرف االول متام املبلغ وليس له من الربح يشء.
س ٧٢٣: هنـاك معاملـة شـائعة حيـث يعطي شـخص إىل صاحب 
االرض مبلغـًا معينـًا كنصـف مليون دينار عـىل أن يكون له نسـبة يف وارد 
االرض ويدخـل هـذا املبلغ يف رأس املال الـذي يرصف الصالح االرض 

وزراعتها، هل جيوز ذلك؟ 
r نعم جيوز ذلك.

س ٧٢٤: هل يصح أن يشرتط العامل عىل املالك أن تكون اخلسارة 
من كيس املالك فقط؟ 

r اخلسارة يف املضاربة من املالك والحيتاج ذلك إىل اشرتاط.
س ٧٢٥: يف موضـوع املضاربـة متـى يسـتحق العامل نسـبته املتفق 
عليهـا مـن الربح، هل يسـتحقها يف أول عملية بيع ورشاء أم يسـتحقها يف 
هنايـة كل يـوم من أيـام العمل، أم يسـتحقها بعـد هناية البضاعـة، أم جيب 
االتفـاق عىل ذلك ضمـن عقد املضاربـة أو يف رشوط خارجية فإذا حصل 
ربح يف بعض املبيعات وخسـارة يف بعضها فهل جترب اخلسـارة باالرباح ثم 

يقسم الصايف من الربح بني العامل وصاحب املال؟ 
r يستحقها يف أول ظهور الربح ولو بارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها، 
إال أن ملكيته هلا ال تستقر إال مع عدم ظهور خسارة، أما مع ظهور اخلسارة 
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فإهنـا تنجـرب بالربح ما دامت املضاربـة باقية ومل تتم تصفيـة حق كل منهام.
نعـم إذا كان هنـاك اتفـاق بينهـام رصيـح أو ضمنـي عـىل حتديد أمد 

االنجبار بمدة معينة كان خمتصًا بتلك املدة.
س ٧٢٦: هناك شـخص أعطاين مبلغًا من املال قبل ثالث سـنوات 
كـي أوظفه يف التجارة واتفقنا عىل نسـبة تقسـيم الربح فيـام بيننا ففي العام 
االول عنـد حسـايب لالربـاح تبني بأنني قـد رصفت جزءًا مـن أرباحي أما 
الباقـي فـكان مضافًا إىل رأس مالـه الذي هو عبارة عـن بضاعة ومل أحول 
أرباحـي وأرباحـه إىل نقد الن هذا الشـخص خـارج العـراق ومل يطالبني 
بحصتـه مـن االرباح لـذا ارتأيت االحتفاظ هبـا مع بضاعته آمـًال يف زيادة 
االرباح وكذلك كررت احلال يف السـنة التالية أما يف هذه السـنة فأصبحت 
لدينا خسـارة كبرية لذا هنا أسـألكم هل أن حصته من االرباح التي اعدت 
توظيفها مرة ثانية تعترب دينًا بذمتي كام هي أول مرة أم تؤخذ اخلسـارة بنظر 
االعتبار أي هل حتسب اخلسارة عىل حصته من االرباح لالعوام املاضية؟ 
r إذا كان إضافة أرباحه إىل رأس املال بإذن منه خاص أو بتخويل عام 
أعطاك إياه من أول االمر فال تكون االرباح دينًا بذمتك، بل تشملها اخلسارة.
وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحاهلا ومل تسـتبدل بنقد 
أما إذا اسـتبدلت بنقد واشـرتيت بالنقد بضاعة أخـرى ومل تكن مأذونًا وال 
خموًال بإضافة االرباح إىل رأس املال فاالرباح تكون يف ذمتك دينًا عليك وال 

تلحقها اخلسارة أدام اهللا تعاىل توفيقك وبارك لك يف ُأمورك.
س ٧٢٧: اتفق زيد وعمرو عىل عمل من أن الطرف االول صاحب املال 
والطرف الثاين العامل، واتفقا عىل أن الربح واخلسارة بينهام مناصفة، ولو أراد 
املالك إهناء الرشكة بينهام فال جيرب العامل عىل املبارشة بدفع املال إال بعد بيع 



(٢١٩)

البضاعة. ثم بيعت هذه البضاعة بخسارة فاحشة فهل يشرتكان يف اخلسارة؟ 
r املعاملـة املذكورة باطلة الن اخلسـارة يف املضاربـة عىل رأس املال 
ال العامـل وعليـه فيجـب عىل العامل دفـع رأس املـال إىل املالك ولكن مع 

استثناء االرباح التي استلمها املالك منه.
املزارعة

س ٧٢٨: رجل يملك أرايض زراعية اتفق مع جمموعة من املزارعني 
عـىل أن يكون عليهم إدراة االرض وزراعتهـا ومايتعلق بذلك مقابل جزء 
مـن االرض لـكل فـرد منهم وقـد جـرى االتفاق بينهـم قبل فـرتة طويلة 
تقارب ثالثني سنة وقد تويف مالك االرض وكانت له زوجة يف حينه وكان 
املزارعون يسـلمون حصـة مالك االرض هلا وبعد فـرتة ال تزيد عن مخس 
سنوات توفيت الزوجة أيضًا ومل يظهر لكل من املالك وزوجته وارث منذ 
تلـك الفـرتة وإىل يومنا هـذا وكان املزارعون خالل هـذه الفرتة يترصفون 
بحصة املالك برصفها يف إحياء شعائر حسينية حيث يطبخون الطعام باسم 

احلسنيA وهنا نتوجه إليكم باالسئلة التالية:
١ ـ هل تصح املعاملة املذكورة؟ 

٢ ـ ملن تعطى حصة املالك يف الوقت احلارض؟ 
٣ـ   مـا مـدى رشعية الترصفـات التي صدرت منهـم بحصة املالك 

طيلة هذه الفرتة؟ 
١r ـ نعم تصح املعاملة املذكورة.

٢ ـ تبقى احلصة أمانة يف يد املترصفني يف االرض لصاحبها أو لوارثه 
وجيـب الفحص عنهـم بوجه جدي. والـالزم حفظ احلصة بـام تبقى قيمته 
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كالذهب أو العملة الصعبة.
٣ـ  الترصفـات املذكورة غـري مرشوعة، وهم ضامنون للامل املذكور 

وتبقى ذممهم مشغولة به ريثام يتم العثور عىل الوارث والرتايض معه.
س ٧٢٩: قبـل أكثـر مـن مخسـني سـنة تـم العقـد بيننـا وبـني أحد 
االشـخاص صاحب بسـتان وأرض بيضاء وقمنا نحن بالغرس والسـقي 
وخدمـة االرض مـن ذلك الزمان وحلد االن ويف وجوده جوز لنا السـكن 
فيها وكنا نسـكن فيها بحضوره شـخصيًا وحتى هو كان سـاكن معنا فرتة 
وعندنـا أرض أخـرى حتولنـا هلا بعد فرتة مـن الزمن ومل حيصـل بيننا وبينه 
اختالف حول عقد املغارسة إىل أن سافر مع كل عائلته ومل يبقى منهم أحد 
ونحن االن نريد أن نبني دارًا جديدة لقسـم من عندنا لكثرة عددنا يف هذه 
االرض وأضيف عىل ذلك نحن غري منكرين حقه واالرض ال زالت حتت 

أيدينا فهل جيوز السكن فيها والبناء؟ 
r ال جيوز الترصف يف االرض وال بناء الدار االخرى إال بمراجعته 
أو مـع العلـم برضاه االن لـو علم بذلك أما مع عدم اسـتئذانه والشـك يف 

رضاه بالترصف فال جيوز ذلك.
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كتاب الرشكة
س ٧٣٠: بسـتان فيه رشكاء ستة وأحد الرشكاء والفالح قاموا بقلع 
(١٩٠) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الرشكاء وبعد أشهر باعوا الرشكاء 
(اخلمسـة) االرض عىل مشرتي معني فقام املشرتي برفع دعوى عىل الذين 
قلعوا النخل (الرشيك السادس والفالح) وتم تقدير النخل املقلوع بمبلغ 

معني، علًام أننا مل نطلب من املشرتي رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل:
أـ  هل حيق للرشيك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الرشكاء 
وهل أن حجة مصلحة االرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل؟ 

ب ـ  هل أن ثمن النخل املقلوع ملك البائعني أم ملك املشرتى؟ 
جـ  هل حيق للمشـرتي املطالبة بثمن النخل (من الرشيك السـادس 

والفالح)؟ 
د ـ إذا مل يشرتط املشرتي عىل البائع املطالبة بثمن النخل املقلوع فهل 

حيق له املطالبة؟ 
هـ ـ هل حيق للبائعني تغريم الرشيك السادس والفالح؟ 

و ـ  هل حيق للمشـرتي املطالبة باخلسـائر التـي خرسها كمصاريف 
بالدعوى للمطالبة بثمن النخل املقلوع علًام أننا مل نقل له باملطالبة بالنخل؟ 
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زـ  هـل حيـق للبائعـني تقديم دعوى عـىل من قلع النخـل بعد مرور 
(٥٠ سنة) مثًال لعدم متكنهم من دفع مصاريف الدعوى االن؟ 

ح ـ  هل تتساوى احلصص بني الرجال والنساء الرشكاء يف النخل؟ 
ط ـ  إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل حيق للبائعني أخذه 

مع االحتفاظ باملطالبة بحقهم ببقية املبلغ مستقبًال؟ 
ي ـ  لـو قـدروا الذين قلعـوا النخل أو الوسـطاء قيمـة النخل بربع 
القيمـة احلقيقية ودفعوها إىل الرشكاء اخلمسـة البائعني فهـل حيق للبائعني 

أخذ املبلغ مع االحتفاظ بباقي حقهم؟ 
ك ـ هـل هناك حق للذيـن قلعوا النخل الرشيك السـادس والفالح 

للمطالبة بيشء من ثمن النخل املقلوع؟ 
r إذا كان الرشيك الذي قلع النخل خموًال من قبل باقي الرشكاء فال 
ضـامن عليه وإال فعليـه أن يضمن لباقي الرشكاء قيمـة النخل املقلوع، وال 
يضمنه للمشرتي وأما املشرتي فإنه إذا كان عاملًا بحال االرض حني الرشاء 
فال يسـتحق عىل البائع شـيئًا وأما إذا كان خمدوعًا من قبل البائع فله فسـخ 

املعاملة وعىل هذا االساس يتضح اجلواب عن باقي االسئلة.
س ٧٣١: إذا رسقت بضاعة من املحل الذي فيه أحد الرشكاء بسبب 

تقصريه فهل يتحمل تعويضه وهل جيوز لرشكاءه تغريمه؟ 
r إذا كان هنـاك تفريط من الرشيك أمكن تغريمه وكان ضامنًا وإال 

فال يغرم وال يضمن.
س ٧٣٢: أ ـ هل جيوز للرشيك أن يدخل أموال الغري من دون علم 
رشيكـه ومـن دون اتفاق معـه عىل مثل ذلك فـإذا كان غري جائـز ففي أي 
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عنوان من املحرمات يدخل ذلك؟ 
r ال جيوز ذلك، وهو من اخليانة.

ب ـ  وهـل جيوز للرشيك أن يدخل أمـوال الغري من دون أن يضبط 
تلـك االموال وما يقابلها من بضاعة عند البيع والرشاء يف سـجل أو نحوه 
مع تعرضه للنسـيان واالشـتباه وتساحمه يف ذلك بالرغم من إرصار رشيكه 
عىل عدم التهاون بذلك بعد علمه بدخول تلك االموال يف املال املشرتك؟ 

r ال جيوز ذلك وهو من اخليانة.
جـ  وهـل جيـوز أن يأخذ عمولـة عىل بيع أو رشاء املال املشـرتك من 
دون اتفـاق عـىل ذلك علًام بأن الرشيك االخر ينالـه بعض اجلهد من جراء 

تلك املتاجرة وهو أيضًا قد يقوم بنظريها وال يأخذ عمولة عىل ذلك؟ 
r ال جيوز ذلك، والبد من اعالم الرشيك واالتفاق معه.

دـ  وهل جيوز أن يستقل باستعامل بعض االثاث املشرتكة من دون علم 
رشيكه وال استئذانه ال سيام مع كون الرشيك أكثر حاجة منه لذلك االثاث؟

r ال جيوز ذلك.
هـــ   ومـع فسـخ الرشكة أو مع رغبـة دخول رشيـك ثالث يف تلك 
الرشكـة أو وجـوده بالفعل فهل جيوز تنبيه ذلك الطـرف الثالث بحال هذا 
الشـخص وترصفاتـه غـري املقبولة وإذا جـاز التنبيه املذكـور فهل جيب مع 

توقع وقوع ذلك الطرف الثالث يف أمثال تلك املشاكل؟ 
r نعم جيوز من دون اعابة إذا كان متسـرتًا بذلك وإذا كان متجاهرًا 

به جاز عيبه به.
و وبعـد أن أجـاز الرشيك لنفسـه أخـذ العمولـة وبدون علـم بقية 
الـرشكاء قـام بصفقـة جتارية أخرى ولكن خـارسة وبعد أن علـم الرشكاء 
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باحلالتـني فهل يتحمـل هو التعويض الكيل أو اجلزئـي وهل جيوز لرشكائه 
تغريمه بسبب تقصريه الذي هو السبب يف اخلسارة املذكورة؟ 

r إذا كان مأذونـًا يف تلـك الصفقـة فـال خسـارة عليـه، وإذا مل يكن 
مأذونًا كان عليه حتمل اخلسارة.

س ٧٣٣: ثالث أشـخاص اشـرتكوا يف رشاء بضاعة مهمة ومل يكن 
بينهام أية رشوط وقد سجلت هذه البضاعة باسم أحد هؤالء الثالثة وبعد ٧ 
سنوات فرضت الدولة رضيبة كبرية عىل أحد الرشكاء الذي سجلت البضاعة 
باسـمه فهل جيب عىل الرشيكني االخريـن دفع الرضيبة مع الثالث لكوهنام 
كانوا رشكاء يف هذه البضاعة أم تقع الرضيبة عىل الذي سجلت باسمه فقط؟ 
r إذا كانـت الرضيبـة عـىل البضاعـة فالـالزم االشـرتاك يف حتمـل 
الرضيبة وإذا كانت الرضيبة عىل الشـخص لسبب آخر ككون الشخص ذا 

أمالك أخرى فال يتحمل االخرون عنه الرضيبة. 
س ٧٣٤: كـام أن هنـاك معاملـة أخـرى حيـث يقوم شـخص ببذل 
نايلـون لتغطيـة الزرع عىل أن تكون له نسـبة من الوارد مع إعـادة النايلون 

بعد حصاد الزرع؟ 
r نعم جيوز ذلك.

س ٧٣٥:اشـرتك االطـراف الثالثـة يف رشاء سـيارة للطرف االول 
النصـف وعليه دفع نصف قيمتها وللطرفني الثاين والثالث كل منهام الربع 
قـّرض الطرف االول للطـرف الثالث قيمة ربع السـيارة وحدث نزول يف 
االسـعار فانسـحب الطـرف الثالث مـن الرشاكة فظن الطـرف االول بأن 
االنسحاب حدث عىل حسابه وأهنم محلوه قيمة ربع السيارة واخلسارة. أما 
الطرف الثاين وبحكم كونه شـقيق الطرف الثالث فكان عىل غري ذلك فإنه 



(٢٢٥)

قبل من شقيقته حصتها والدين الذي عليها وأصبحت حصتها هي حصته 
وعليه حتمل الدين واخلسارة وبعد بيع السيارة خرست النصف من قيمتها 
وعند احلساب أراد الطرف الثاين حتمل نصف اخلسارة بحكم ما ذهب إليه 
أمـا الطـرف االول فقد توقف عن القبول خوف االشـكال لكونه ظانًا بأن 
لـه ثالثة أرباع السـيارة بحكم كون القيمة مدفوعة مـن قبله وبحكم االمر 

الواقع ورفض القبول إال بعد مراجعة الرشع؟ 
r انسحاب الطرف الثالث من الرشكة ال ينفذ إال بعد حتديد موقف 
االخرين واالتفاق عىل وجه خاص، إما بأن يتفق هو والطرف االول عىل أن 
حصتـه للطرف االول مقابل ثمنها الذي اقرتضه منه، أو يتفق هو والطرف 
الثـاين عـىل أن حصتـه له مقابل حتملـه لثمنها، أو يتفق مـع الطرفني عىل أن 
حصتـه بينهام يف مقابل حتملهام معًا لثمنها، أو نحو ذلك من أنحاء االتفاق. 
أمـا حيث مل يتفـق مع الطرفني االخرين عىل نحو خـاص واعتقد كل فريق 
أن احلصة له وأنه هو الذي يتحمل ثمنها فاحلصة بعد ذلك يف ملك الطرف 
الثالـث، وعليـه ثمنهـا وهو الذي يأخـذ ربحها وعليه خسـارهتا، غايته أنه 

يمكن أن يساعده الطرفان االخران يف تدارك بعض اخلسارة.
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كتاب
 القرض والدين

س ٧٣٦: بذمتي مبلغ ثالثامئة ومخسون ألف دينار كنت قد اقرتضت 
من أحد االشخاص قبل هبوط االسعار وبعد تغري السوق تم الرتايض فيام 
بيننا عىل تسـديد مبلغ مائتي ألف دينار وبعد سـاعات من االتفاق جاء إىل 
داري وطلب مخسون ألف دينار إضافية ليصبح املبلغ مائتان ومخسون ألف 
دينار فوافقت فسلمته املبلغ وكل يشء انتهى إال أنه بعد ميض شهر فوجئت 
بمجيء والد الشخص ليطالبني بمبلغ مائة ألف دينار عن لسان ولده فهل 

حيق هلام ذلك رشعًا علًام أن االتفاق قد حسم وكل يشء انتهى؟
r بناء عىل ما ذكر يف السؤال من وقوع االتفاق والرتايض عىل املائتي 

ألف دينار فال يستحق الدائن أكثر من ذلك.
س ٧٣٧: إذا رفـض املديـن الوفاء بدينه مـع قدرته عىل ذلك بحيث 
اضطـر الدائـن إىل مراجعة املحكمة الرشعية أو غريهـا فهل حيق له مطالبة 

املدين بمصاريف املحكمة وغريها مما يرصفه يف سبيل حتصيل الدين؟ 
r الحيق له املطالبة باملصارف املذكورة.
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املقاصة
س ٧٣٨:رجل رسق من والده مبلغًا، فهل جيوز للورثة املقاصة منه 

بعد موت والدهم؟ 
r نعم جيوز إال أن يكون االب قد أبرأ ذمة ابنه من الدين.

س ٧٣٩: إذا تقاص الشـخص من الغائب من دون مراجعة احلاكم 
الرشعي فهل تصح اجازة احلاكم الرشعي املتأخرة وتكفيه؟ 

r نعم تكفيه.
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كتاب
العارية والوديعة

س ٧٤٠: أودع زيـد عنـد عمرو جمموعة من الكتـب بصيغة االمانة 
واالعـارة عىل أن يرجعها بعد االسـتفادة منها إىل صاحبها زيد، وحيث أن 
عمرًا هذا كان مسـؤوًال عن إعاشـة عائلة متوسـطة وكانت ظروفه شديدة 
البـؤس والفاقة ويفتقر حتى إىل القوت اليومي (ويشـهد اهللا عىل ما يقول) 
فاضطر بحكم احلاجة الرضورية (أن يبيع) قسًام من تلك الكتب لسد رمق 
عائلته اليومي وهو ينوي بصدق أمام اهللا إن مكنته الظروف سوف يشرتي 
ما باعه من تلك الكتب وارجاعها كاملة إىل صاحبها زيد، فهل يف بيع هذه 
الكتـب (االمانة املسـتعارة) مع النية الصادقة ارجاعها يف الوقت املناسـب 
إىل صاحبهـا الرشعـي (يعترب خيانة حمرمـة) يعاقـب اهللا مرتكبها، وهل يف 
رأيكـم أهنا جتاوز الحكام الـرشع وإذا كان يف ترصف عمـرو واحلالة هذه 

حرمة وجتاوز رشعيني فام يرتتب عليه من فرض؟ 
r الـرضورة املذكورة ال جيوز معها أكل املال احلرام وعليه فام قام به 

الشخص من الترصف يف مال الغري حرام جيب معه الضامن.
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كتاب احلوالة
س ٧٤١: هل دفع الشيك بمنزلة دفع املال فتربئ ذمة الدافع بمجرد 

دفعه للبائع؟ 
r إذا كان الدافع مدينًا للمدفوع له وابتنى دفع الشيك عىل التحويل 
بدينه عىل البنك برئت الذمة وإن مل يقبض الدين. أما إذا مل يبتن دفع الشيك 
عـىل التحويـل بالدين، بـل عىل جمرد التوكيـل يف قبض الدين من حسـاب 
الدافـع فالتربئ الذمـة إال بالقبض.هذا كله فيـام إذاكان البنك أهليًا أما إذا 
كان حكوميـًا فالبد يف الـرباءة من قبض املبلغ وإجراء وظيفة جمهول املالك 

عليه ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك.
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كتاب احلجر
س ٧٤٢: جاء يف كتاب احلجر من مجلة أسـبابه الفلس، وحيجر عىل 
املفلس برشوط معينة.. ثبوت ديونه عند احلاكم الرشعي، وحلوهلا وقصور 
أموالـه عنهـا ومطالبـة أرباهبـا باحلجر. فعـادة يف بعض الدول االسـالمية 
ال يوجـد حاكم رشعي للحجـر عىل أمواله وإذا وجـد احلاكم الرشعي أو 
وكيله مل يكونوا مبسـوطي اليد للتدخل يف شؤون الدولة. وكثريًا ما حيصل 
بـأن زيدًا أعلن عن إفالسـه وأجتمع عليه الديان فالدولـة تأمر ببيع أمواله 
كبيوته وسـياراته. فهل جيوز الرشاء مما أصـدرت الدولة فيه احلكم أو البد 
من االسـتئذان من احلاكم الرشعي أو وكيله وماذا لو كان لديه دار واحدة 
وسـيارة واحدة الئقة بحاله ولكن لو مل يبعهـا بأمر الدولة ملا متكن من أداء 
ديونـه مـع الفـرض أنـه يتمكن من اسـتأجار دار لـه. ومع عـدم متكنه من 
اسـتأجار دار له لوقوعه يف احلرج كيف يسـتوىف حق الديان ومن املسؤول 

عن أداء دينه؟
r ال يرتتـب االثر عىل حكـم الدولة يف مفروض السـؤال، فال ينفذ 
بيـع أمواله إال بإجازته هو وال يكفي إجـازة احلاكم وال أمره بالبيع إال بعد 
الرتافع عنده وحكمه بالفلس. وأما بيع دار سـكناه ونحوها من مسـتثنيات 
الدين فيحرم إجباره عليه وال حيل حتى للحاكم حتى لو أمكنه االسـتئجار 
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فضًال عام إذا مل يمكنه.
وأما املسـؤول عن وفاء دينه فهو املسـؤول لو مل يكـن له دار ونحوها 

من املستثنيات.
هذا كله مبني عىل رأي املشـهور يف حكم املفلس، أما عىل رأينا فالبد 

يف احلجر من كونه متساحمًا يف الوفاء ملتويًا عىل الغرماء.
وعىل كل حال ال يرتتب االثر عىل حكم الدولة.
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كتاب اهلبة
س ٧٤٣: تـرد يف املناسـبات بعـض اهلدايـا املاليـة أو العينيـة كام يف 
الـوالدات واالعراس، وبعضها ال يصلـح إال للطفل أو الزوجة كاملالبس 
واملصوغـات، علـًام بأن الـذي يقـوم بإيفاء هـذه الديـون االجتامعية ـ مع 
املسـاحمة يف العبـارةـ  هـو الرجل، فهل جيب االحتفاظ هبـا للطفل إىل حني 
بلوغـه وهل جيوز للزوجة امتالك الذي اليصلح إال هلا كاملالبس النسـائية 

واملصوغات الذهبية؟ 
r إذا كان ظاهـر حـال املهدي أن اهلدية للزوجة أو الطفل كانت هلام 
ومل جيـز لالب أو الزوج التـرصف فيها. وإذا كان ظاهـر حاله أهنا لالب أو 
الـزوج كانت لـه، وإذا مل يعلم وجب الرجوع للمهـدي اليضاح احلال، أو 
قبضها من االطراف التي يرتدد االمر بينها ثم االحتياط أو التصالح بينهم.

س ٧٤٤: إن امرأة وهبت أحد أبنائها بيتًا عند رشائه وقد اجرهتا منذ 
رشائها لشخص آخر ال عالقة له بالعائلة وقد اشرتطت عىل ابنها أن يكون 
ثمن االجيار هلا يف حياهتا وبعد موهتا يكون ثلثي البيت له وثلث هلا حسـب 
إشـرتاطها عليه علًام بأهنا عند رشائه البيت سجلته باسمه يف الطابو وكانت 

تبعثه الستحصال ثمن االجيار، فهل هذه اهلبة رشعيًا متحققة؟ 
r اهلبة نافذة رشعًا والرشط صحيح.
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س ٧٤٥: شـخص أراد أن هيـب مقـدارًا مـن املال إىل أحـد أحفاده 
البالغـني، ولكنه مل يرغب بتسـليمه املـال بيده حذرًا مـن أن يرصفه يف غري 
احلاجـات الرضوريـة، فهل جيـوز للواهب أن يطلب مـن املتهب أن يكون 
وكيًال عنه يف قبض املال املوهوب، ثم ادخاره له أو تشغيله لصاحله بحسب 
م وهو املستلم، فهل تصح  مقتىض الوكالة، وبذلك يصبح الواهب هو املسلِّ

هذه الوكالة؟ 
r جيـب أن تكـون الوكالة يف القبض ويف نوعيـة الترصف الذي يراه 
الواهب، فإذا أعطى املوهوب له مثل هذه الوكالة صح القبض والترصف.
س ٧٤٦: إذا وهب شـخص شـيئًا يف حياته إىل أحـد أقاربه ثم توىف 
هذا الشـخص فهل تعتـرب تلك اهلبة ماضية أو باقيـة أم أن اليشء املوهوب 

يرجع ليدخل مع باقي االرث؟ 
r اهلبة املذكورة نافذة وال يدخل اليشء املوهوب مع باقي االرث. نعم 
البد يف صحة اهلبة من قبض الشخص املوهوب للعني املوهوبة يف حياة الواهب 
فـإذا مـات الواهب قبـل قبضها بطلت اهلبة وصـارت العني املوهوبـة مرياثًا.

س ٧٤٧: عرض شـخص لصديقه أن يعينه يف اسـتالمه املواد الغذائية 
مـن االسـواق املركزيـة ولكنه اشـرتط عليه أن يعطيـه يشء من املواد باسـم 
(هديـة) مع العلم بأنه إذا رفض صديقه أن يعطيه شـيئًا مـن اهلدية فإنه يلغي 
خدماته وال يسـاعده ولكن السـؤال هنـا بأن صديقه هذا إذا قـال له خذ من 
املواد ما شئت وأعطني ما بقي فهل جيوز أن يأخذ املواد أم ال وهل تكون هذه 

العملية مطابقة مع الرشع؟ 
r ال بأس باعطائه شيئًا من ذلك إذا كان الطرف االخر يقوم بخدمة له.

س ٧٤٨: شخص بعث بمبلغ من املال بواسطة مجاعة، واشرتط عليهم 
أن يسـلمه إىل أهـيل أنـا بضمنهم طبعًا وهذا الشـخص ال يعلم أن أهيل كلهم 
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مسافرون وال يمكن االتصال هبم، فهل جيوز للواسطة أن يسلمني املال كله؟ 
r ال جيوز له أن يسـلم املال كله إليك إال بعد مراجعة من أرسل املال.
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كتاب الوقف
س ٧٤٩: هل يعترب الوقف عقدًا أو إيقاعًا؟ 

r الوقف من اإليقاعات ال من العقود.
س ٧٥٠: هل جيوز وقف ما عدا الطابق العلوي مسجدًا؟ 

r نعم جيوز.
س ٧٥١: شـخص يوقـف يشء مـن أمواله التي يملكهـا لتنفق بعد 
موتـه يف وفـاء الديون أو أداء الواجبـات املالية التي عليـه من زكاة ومخس 

وكفارات هل جيوز له هذا الوقف أم ال؟ 
r إذا متت صيغة الوقف وتم إقباضه بدفعه للمتويل يف حياة الواقف 
صـح الوقـف ومل يكن له الرجوع فيـه. أما إذا رجع ذلـك إىل الوصية بدفع 
هـذه االمـور من بعـض أمالكه مـن دون أن يوقفه وخيرجه عـن ملكه حلقه 
حكـم الوصيـة يف عدم نفـوذه فيام زاد عىل الثلث إال بـإذن الورثة ويف جواز 

الرجوع فيه يف حياته.

أحكام الوقف
س ٧٥٢: ما هو حكم االرايض املوقوفة مع عدم العلم بجهة الوقفية؟ 
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r تـرصف منافعهـا يف مصـارف الوقف العـام والصدقـات العامة 
نعـم اذا تـردد الوقف بني جهتـني او جهات حمصورة وجـب االحتياط مع 
االمـكان، كام لـو تردد املوقوف عليه بـني أهل العلم والفقـراء، فانه حيتاط 

برصفه للفقراء من اهل العلم ومع تعذر االحتياط فاملرجع القرعة. 
س ٧٥٣: هـل جيـوز بيع القبور يف أرض جمهولـة الوقفية مع تبعيتها 
ملدفن(بنيامـني بـن يعقوب) مع تسـامل أهـل البلد عىل دفـن موتاهم ضمن 

حرمه الرشيف؟ 
r إن كان املراد بجهالة الوقفية الشـك يف أن االرض وقف أو مباحة 
جاز حيازهتا ثم بيعها، إال أن تكون حمازة وحموطة تبعًا للمقام، حيث يكون 

ظاهر احليازة والتحويط أهنا وقف مثل املقام وتبع ال جيوزبيعها.
وإن كان املراد بجهالة الوقفية اجلهل بصورة الوقف مع العلم بأصل 

الوقفية فال جيوز بيعها.
س ٧٥٤: هل جيوز اسـتعامل ادوات املسـجد كاملذياع يف وقف آخر 
كاحلسـينية وهـل جيوز اسـتعامل املذياع لغـري االذان كاالعـالن عن فقدان 

ضالة او عن جنازة ميت أو ما شابه؟ 
r اذا تعـارف ذلك فال بأس به اال ان ينـص الواقف عىل االختصاص 

باالذان.
س ٧٥٥: أوقف أيب املتوىف وهو يف حياته من تركته الثلث مما يملك 
إىل جمالس التعزية ووليمة إىل املعصومني االربعة عرشG بمناسبة وفاهتم 
وكان وقفـه يف عني التمر يف منطقة احلسـاء إال أن النخل أصبح عمره أكثر 
من سـتني سـنة القسـم االكرب منه الـذي نجـده يف البسـاتني املوقوفة ثمره 
أصبـح قليـًال إىل مقـدار أقل مـن الربع كذلـك االرض غـري مزروعة وال 
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يمكـن اغراس فسـائل يف الوقت احلارض علًام أن قيمة البسـتان االن عالية 
جدًا كأرض هل بإمكاننا أن نبيع البسـتان ونشـرتي بستان أكرب منه وأغزر 

انتاج بنفس قيمة املباع؟ 
r ال جيوز تغيري الوقف عام أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته، الجل 
التبديـل بام هـو أكثر منفعة. نعم إذا كانت املنفعـة الباقية غري معتد هبا عرفًا 

لقلتها جاز تغيريه لالصلح.
وحينئـذ إن أمكن إجيـاره مدة طويلـة وعامرته بأجرتـه كان ذلك هو 
املقدم. كام لو أجر مدة عرشين سـنة مثًال عىل أن تشـيد عليه بناية أو سـوق 
ليـرصف الـوارد بعد انتهاء مدة االجـارة عىل ما أوقفه الواقـف. وإن تعذر 
ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعامرة القسم الباقي منه كان هو املقدم. وال جيوز 
بيعه بتاممه واستبداله بغريه إال مع تعذر الوجهني االولني. ولو وصل االمر 
للتبديل فال جيب تبديله ببستان بل جيوز تبديله بغريه من عامرة أو غريها مما 

يراه متويل الوقف هو االصلح. 
س ٧٥٦: توجد قدور وقف وقد خصصت للطبخ يف يوم عاشوراء، 
ويف االونـة االخرية تركت بدون اسـتخدام. هل جيـوز تأجريها يف جمالس 

العزاء واالعراس للطبخ لرتجع فائدة التأجري إىل املسجد؟ 
r ال جيوز استئجارها لرتجع فائدهتا للمسجد. نعم جيوز استخدامها 
للحسـنيA يف غري يوم عاشـوراء أو يف غري املكان الذي كان الطبخ يقام 

فيه. وإذا تعذر ذلك يراجع احلاكم الرشعي.
س ٧٥٧: توجـد عندنـا حسـينية يف كربالء املقدسـة وقد هدمت يف 
االونـة االخرية وفيها أثـاث ومبلغ خاص هبا وقد نقـل االثاث واملبلغ إىل 

البرصة ويف منطقتنا نفسها مسجد بحاجة ماسة لتعمري.
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فهل جيوز أخذ هذا املبلغ لبناء املسجد ووضع االثاث فيه وهل جيوز 
وضع واستعامل االثاث داخل املسجد للحفاظ عليه من التلف وهل جيوز 

بيع التالف من هذا االثاث؟ 
r جيوز استعامهلا يف حسينية أخرى يف كربالء، ومع تعذر ذلك جيوز 
اسـتعامهلا يف حسـينية أخرى يف حاجة هلـا، ومع تعذر ذلك جيوز اسـتعامهلا 

بنفسها يف املسجد من دون أن تباع.
وجيوز وضع االثاث يف املسـجد للحفاظ عليه إذا مل يمنع من االنتفاع 

باملسجد. 
وجيوز بيع االثاث التالف غري الصالح لالستعامل ورشاء أثاث صالح 
لالسـتعامل يسـتعمل يف حمل االثاث االن ولو كان اقل منه ومع تعذر ذلك 

حيسن رصفه يف كل جهة ضمن بناء املسجد.
س ٧٥٨: إذاتـربع شـخص ببـاب للمسـجد مـع صالحيـة البـاب 
املنصـوب أي (الباب احلايل) لكن من جهـة جتديده وأنه أقوى وأمجل فهل 
جيوز قلع الباب االول ونصب الباب الثاين. فإذا كان جيوز فكيف يترصف 
يف الباب االول فهل يباع وإن كان بأقل قيمة ورصف ماله يف مورد آخر يف 

املسجد وهل هذا االمر يرجع إىل احلاكم الرشعي أو وكيله؟ 
r ال بـأس بتبديل الباب القديم باالحسـن. وأمـا الباب القديم فإن 
اسـتغنى عنه املسـجد وجـب وضعه يف مسـجد آخر ومع عدمـه يوضع يف 
مـكان خريي عام كاحلسـينيات، ومع عدمه يباع ويـرصف ثمنه يف مصالح 
املسجد الذي كان فيه فإن كان مستغنيًا رصف يف مصالح مسجد آخر، فإن 

مل يكن ففي مصالح مكان خريي عام.
س ٧٥٩: يوجد مسـجد قـرب املقربة فيأتون بعـض املؤمنني لزيارة 
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القبور فيأخذون املاء من املسـجد لريشـونه عىل قرب أحد أرحامهم مثًال مع 
أننا ال نعلم بأن هل هذا املاء موقوف عىل املسـجد أم سـبيل... وعىل فرض 
العلم بأن املاء مل يكن موقوفًا للمسجد جمرد خمصص للوضوء وبيت اخلالء 

هل جيوز هذا الترصف؟ 
r مـا مل حيـرز دخـول الترصف املذكـور يف اجلهة املوقـوف عليها ال 

جيوز االقدام عليه.
س ٧٦٠: رجـل تـوىف وقـد أوقف أمـالك ومن مجلة هـذه االمالك 
لت  بساتني زراعية والوقف املذكور خمصص للذكور دون االناث ومن ترمَّ
مـن بناته هلا حق املسـكن وامللبس واملأكل من واردات هـذه االمالك وقد 
توىف أحد أوالده فهل تستحق أم الولد املتوىف حصة ولدها من هذا الوقف 

وكذلك من بقية أمالك الولد الذي من مجلتها البيت واالثاث وغريها؟ 
r ليست لالم حصة من وارد الوقف املذكور لكنها ترث من أمالك 
ابنها بمقدار الثلث إن مل يكن له ولد وترث بمقدار السدس إن كان له ولد.
س ٧٦١: هناك أرض موقوفة عىل تعازي االمام احلسنيA وبعد 
مـدة مـن وقفهـا فاضت هـذه االرض فتعطلـت فائدهتا ثم بعـد ذلك زال 
املـاء عنهـا فأراد ورثة الواقف إصالحها فذهبـوا إىل أهل اخلربة يف إصالح 
االرايض فقالوا هلم نصلحها برشط أن يكون ربع واردات هذه االرض لنا 
وبعد أن سـألوا غريهم عرفوا أن هذه النسـبة متعارفة يف إصالح االرايض 
فقرروا إصالحها بأنفسهم عىل أن تكون هذه النسبة من الواردات هلم فهل 

حيق هلم االستفادة من هذه النسبة؟ 
r الـالزم مراجعة ويل الوقف اخلاص الذي عينه الواقف ومع عدمه 
يراجـع احلاكـم الرشعي فـإن رأى الصـالح يف املعاملـة املذكـورة للوقف 



(٢٤٠)

صاحلهم عىل ذلك وحل هلم ما ينفقون عليه معه. وأما إذا ترصفوا من دون 
مراجعته فيكون ترصفهم حمرمًا وال يستحقون به شيئًا.

س ٧٦٢: مـا هـو حكـم من يترصف بأمور املسـجد بـدون إذن من 
مؤسس املسجد أو إذن من ينوب عنه من أحد أوالده مع عدم رضاهم؟ 

r ال بـأس بالتـرصف الـذي هو إحسـان حمـض ال يؤثر عـىل الغري 
ممن يرتدد عىل املسـجد وال عىل نفس املسـجد ككنسـه أما مـا عدا ذلك من 
الترصفـات كتحديد موعد فتح بابه وانارته وتعمريه ونحوها فالبد فيه من 
مراجعـة متـويل الوقف الذي نصبـه الواقف، ومع عدمه البد من اسـتئذان 
احلاكـم الرشعي كام أن الترصف يف التربعات التي للمسـجد البد فيها من 

مراجعة املتربع أو من يدفع إليه املتربع املال ليتوىل رصفه.
س ٧٦٣: دار موقوفة وقف ذري لسـكن املعوزين من ذرية الواقف 
أصبحـت بمـرور الزمـن خربـة ال تصلـح ليشء سـوى أن تلحـق الرضر 
باملجاوريـن نتيجة كوهنـا آيلة لالهندام فهـل يمكن لورثـة الواقف تصفية 
الوقـف إذا كان املقصـود من ذلك إنشـاء جامع أو حسـينية عليها من قبل 
الورثة أو املشـرتي للدار،وهل يمكـن لورثة الواقف الترصف بمبلغ البيع 

يف حالة بيعها لشخص آخر غري الورثة؟ 
r إذا أمكـن تعمري الـدار املذكورة بتربع من الورثـة أو غريهم كان 
الـالزم ذلـك وإذا مل يتيرس ذلك فالدار املذكورة صدقة عىل الذرية هلم بيعها 
وللمشـرتي إنشاء ما يشاء عليها. نعم البد يف جواز البيع من مراجعة مجيع 

الورثة املوقوف عليهم املوجودين منهم.
س ٧٦٤: هـل جيـوز اخـراج حاجـات من املسـجد كاسـتعارة مثل 

كتاب أو مروحة أو حتى تربة الصالة وما شابه ذلك؟ 
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r ال جيوز ذلك.
س ٧٦٥: هـل أن وقـف املسـجد وقـف لفضائه من ختـوم االرض 
إىل عنان السـامء ليرتتب عليه عدم جواز بناء مسـكن فوق املسـجد ليؤجر 

حلساب املسجد مثًال؟ 
r نعم إطالق وقف املكان يقتيض كونه مسجدًا من ختوم االرض إىل 

عنان السامء. وحيتاج االقتصار عىل بعض الطبقات للتقييد.
س ٧٦٦: إذا وقفت شـقة يف عامرة مثًال بعنوان املسجد، فبعد اهندام 

العامرة هل تنتفي الوقفية أو يبقى الفضاء وقفًا بعنوان مسجد؟ 
r يبقى الفضاء وقفًا بعنوان املسجد.

س ٧٦٧: إذا كان شـخص يملـك شـقة ضمـن عامرة وبعـد اهندام 
العامرة هل يبقى له حق يف ملكية الفضاء التي كانت تشغله شقته؟ 

r نعم يبقى حقه فيه ملكًا له.
س ٧٦٨: مسجد ليس فيه قسم للوضوء واالن يريدون تسليك املاء 
إليه يف أحد أطراف املسجد للوضوء ولكنهم ال يعرفون كيفية الوقف، هل 
االرضية كلها موقوفة للمسـجد أم عني قسم خاص للوضوء، فهل يمكن 

احداث قسم للوضوء باالذن من جنابكم العايل أو وكيلكم؟ 
r ال بأس باحداث القسم املذكور إذا مل يكن مرضًا باملسجد.

س ٧٦٩: ويف مفـروض السـؤال مسـجد فيه قسـم للوضوء ولكن 
لضيـق وازدحام املصلـني يف دورات امليـاه يريدون احداث وتسـليك املاء 
إليه يف طرف آخر من املسـجد للوضوء خاصة، هل جتيزون ذلك بإذن من 

جنابكم العايل أو وكيلكم؟ 
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r نعم ال بأس بذلك عىل الوجه السابق.
س ٧٧٠: هنـاك أرض ويشـهد أهل املنطقة بـأن هذه االرض كانت 
سـابقًا بسـتانًا وكانت وقفًا عىل الزهراء سـالم اهللا عليها والسـادة الكرام، 
فاستولت عليها الدولة وبنت مدرسة، فهناك من املدرسني املؤمنني االخيار 
يريد معرفة تكليفهم الرشعي يف هذه املدرسـة مع عدم إمكان حتويلهم إىل 

مدرسة أخرى الن االمر راجع إىل الوزارة.
أ ـ ما حكم الوضوء والصالة يف هذه املدرسة؟ 

r يصح الوضوء والصالة بعد القيام بام يأيت.
ب ـ ما حكم وجودهم يف املدرسـة واشـتغاهلم بالتدريس طبعًا هذا 

مع عدم معرفتهم بكيفية الوقف؟ 
r حيـث كان الظاهر أن االرض موقوفة لترصف منافعها يف سـبيل 
الزهراء عليها السـالم والسـادة املعصومنيG فاالحـوط تقديرهم أجرة 
تناسـب كيفيـة انتفاعهم باالرض ومـدة انتفاعهم هبـا واتفاقهم مع احلاكم 
الرشعـي أو وكيلـه عليها ثـم رصف االجـرة يف إحيـاء أمرهمGوأظهر 
ذلك إقامة مآمتهم وعزائهم. وليكن مع ذلك مههم نفع املؤمنني يف عملهم، 
ليكون اشـغاهلم لـالرض التي هي صدقة من منافع الصدقـات العامة التي 

جيهل خصوصية ما عينت له ووقفت عليه.
س ٧٧١: هـل جيوز قراءة ومداولة الكتب املوقوفة يف مكتبة احلكيم 

يف حمافظة القادسية؟ 
r ال جيوز اسـتخدامها وال االحتفاظ هبا، بل جيب تسليمها للمتويل 

الفعيل ليحفظها ويرجعها للمكتبة يف الوقت املناسب.
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س ٧٧٢: هل جوزتم سـابقًا بإذن االحراز والقراءة لبعض املؤمنني 
يف املحافظة؟ 

r ربـام سـبق منا االذن بحفـظ الكتب أما االن فيجـب ارجاعها كام 
ذكرنا يف جواب السؤال السابق.

س ٧٧٣: هل جيوز اسرتجاع الكتب من الغاصبني وبدون رضر؟ 
r نعم جيوز، بل هو أمر راجح رشعًا.

س ٧٧٤: لدينا أموال موقوفة خلدمة احلسنيA يف زيارة االربعني 
يف كربالء فهل جيوز رصف هذه االموال يف منطقتنا بثواب احلسنيA إذا 

مل يسعنا رصفها يف كربالء؟ 
r إذا تعذر رصف هذه االموال يف زوار احلسنيA بكربالء يف زيارة 
االربعني وجب رصفها يف زيارة االربعني يف طريقهم إىل كربالء مع إمكان ذلك.
س ٧٧٥: إذا كانت هذه االموال املوقوفة أغنامًا حتتاج إىل طعام ورعاية 
من أجل احلفاظ عليها وإبقائها فهل جيوز بيع قسـم لرعاية القسـم االخر؟ 
r نعم جيوز بيع قسم من هذه االغنام لرعاية القسم االخر واملحافظة 

عليه.
س ٧٧٦: عقار وقفت منافعه (شـموع) ملرقد سيدنا مسلم بن عقيل
A واالن انتفـت احلاجـة إىل الشـموع مـع وجود الكهربـاء. فبأي وجه 

ترصف االموال العائدة من منافع هذا العقار الوقف؟ 
r يشـرتى هبا مصابيح وشموع كهربائية وتوضع يف املرقد الرشيف 

عىل أن تدفع اليٍد أمينة.
 Aس ٧٧٧: لدينـا قطـع فـراش (زوايل) وقف إىل مأتم احلسـني
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يف عـرشة حمـرم فقط وتاريـخ االيقاف منذ مائـة عام ولذا بـدأت عالمات 
التلـف تظهر عىل هذه القطـع. علًام بأهنا إيرانية الصنـع. هل جيوز بيع هذه 
القطـع ورشاء أخرى بـدًال منها عىل أن الثمن احلاصل مـن البيع ال يمكن 
رشاء نفـس عـدد القطع ونفس النوعيـة لغالء مثل هذا النـوع وندرته. كام 
إن امكانيايت املادية ال تساعدين عىل دفع أموال الجل رشاء نفس النوع من 

الفراش. ما رأي سامحتكم جزاكم اهللا عنا وعن املؤمنني خري اجلزاء؟ 
r تستعمل فيام أوقفت عليه ما دامت صاحلة لالنتفاع، فإذا اسقطت 
عـن ذلك بأن بلغت حدًا يكون فرشـها يف املأتم غري مناسـب له اسـتبدلت 

بغريها وإن كان أقل منها.
س ٧٧٨: ما هو رأي سامحتكم يف شخص عنده بستان موقوف عىل 
االنفاق عىل زوار االمام احلسنيA واقامة التعزية احلسينية ويملك مضيفًا 
خاصًا به وبعشـريته. علًام أن املضيف تقام فيه التعزية احلسـينية أغلب أيام 
السنة وكذلك يستقبل زوار االمام احلسنيA، فهل جيوز يف رأي سامحتكم 
أن ينفق عىل ترميم املضيف ورشاء بعض لوازمه من أموال الوقف املذكور؟ 
r ال جيـوز االنفاق من الوقف املذكور عـىل ترميم املضيف املذكور 

الختصاص الوقفية بالزوار واقامة املأتم.
س ٧٧٩: متعارف بني العوام أن خيصصوا صندوقًا يف حماهلم ودورهم 
يكتب عليه يف ثواب االمام احلسنيA أو غريه من االئمة ملدة من الزمن 
فلو أخرج هذا املال هل جيوز رصفه يف سائر وجوه الرب أم له مورد خاص؟ 
r إذا كان املقصود من وضع املال يف الصندوق إخراجه من ملك مالكه 
من أجل رصفه يف اجلهة اخلاصة املعني هلا املال فال جيوز رصفه يف غري تلك اجلهة.
س ٧٨٠: لقـد وقعـت يف مطـب رشاء حمل موقوفة يف عمود سـوق 
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السـاموة جهًال مني بالشـياع املفيد بالوقف وقد رفض البائع الثمن املتبقي 
عنـده وهو يزيد عىل أحـد عرش مليون دينار فهل جيـوز يل أن أصبح متوليًا 

للموقوفة بعد إحيائها المتكن من سداد املبلغ؟ 
r الوقوع يف املشـكلة املذكورة ال يقتيض تعيينـك وليًا. نعم إذا كان 

احلاكم الرشعي وليًا للوقف املذكور أمكن مراجعته للنظر يف القضية.
س ٧٨١: املوقوفـة من الوقف الذي ال مناص من بيعه الهنا انتقلت 

إىل يد الشخص الذي يريد بيعها االن بطريق إزالة شيوع امللكية؟ 
r ال جيـوز بيعهـا يف احلالة املذكورة، وال يملكها الذي يشـرتهيا، بل 

تبقى وقفًا.
س ٧٨٢: املوقوفـة آيلة للخراب بل هي خربة فعًال وال فائدة ترجى 

من بقائها عىل هيئتها احلالية؟ 
r جيـب يف احلالـة املذكورة اجراء عقد املسـاطحة مـن أجل احلفاظ 

عىل الوقف مهام أمكن.
س ٧٨٣: الشخص الواضع يده عليها االن ال يقر بوقفها وال حيرتم 

الرشع يف أحكام االوقاف؟ 
r ال جيوز رشاؤها حتى يف احلالة املذكورة.

س ٧٨٤: يمكن سداد املبلغ الذي يرفع اليد غري االمينة عنها واملبلغ 
الذي يتم به احياؤها يف بيعها وذلك ملوقعها التجاري؟ 

r جيـوز ذلـك بمراجعـة الـويل للوقـف إن كان وكان مأمونـًا وإال 
فرياجع احلاكم الرشعي.

س ٧٨٥: كانت هناك بناية يف كربالء أوقفتها أنا ورشكائي وجعلناها 
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حسينية وأنا املتويل عليها وكام تعلمون أن احلسينيات قد هدمت وأصبحت 
أرضًا خالية وصارت االرض املهمولـة موضعًا لرمي املزابل والقاذورات 
وموضعـًا للتخيل والنجاسـات (أجلكـم اهللا) وكام تعلمـون أن هذا مناف 
لكوهنا حسينية وموقعها مغلق من ثالث جهات باالبنية مفتوح من اجلانب 

االمامي؟
فقمت ببناء السياج االمامي حفاظًا عىل نظافتها وطهارهتا. وجعلت 
هلا بابًا للدخول إليها فعندئذ أصبح مكانًا مستورًا مأمونًا من أنظار الناس. 
وصـار مكان للمفاسـد واملفاسـق واالنحرافات االخالقيـة وأخذ الناس 
يرمون مزابلهم وقاذوراهتم من فوق السياج أو أمام احلسينية وردع املفاسد 
واملنكرات واجب سـواء كان يف احلسـينية أو يف غريها وكونه يف احلسـينية 

أوجب، لكن بقي االسلوب والطريقة املقبولة عقًال ورشعًا.
فعينت للحسـينية حارسـًا وخادمًا يتـوىل أمر محايتها مـن كل ذلك. 
وفعًال قد تم االهتامم هبا ومل تقع أي مفسدة أو من املنكرات التي كانت تقع 
سابقًا وأصبح مكاهنا خاليًا من القاذورات بل حتى أمامها. ومما ال شك فيه 
أن تعيـني احلارس عقًال أفضل من تركها عىل املفاسـد واملزابل و نجد حًال 

غري ذلك. نرجو بيان املوقف الرشعي من املسائل:
١ـ  هل هناك اشكال أو مسؤولية رشعية يف تعيني احلارس أو اخلادم 
وهو مؤمن متدين بحسـب الظاهر وإن احتيج إىل إذن من احلاكم الرشعي 

فنستأذنكم يف ذلك؟ 
r ال مانع من ذلك وأنت مأذون مأجور عليه إن شاء اهللا تعاىل.

٢ـ  ان تعيـني احلارس يسـتلزم بنـاء غرفة له والهلـه داخل العرصة 
الشـغاهلا العـالم من يريد االفسـاد فيها أهنا مسـكونة فال يسـتطيع ذلك. 
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وفراغها يستلزم الرجوع إىل حاهلا السابقة.
ولكـون الرجل خيرج بعض النهار للتكسـب فالبـد من وجود أهله 
فيها، فأذنت له ببناء غرفة بسـيطة داخل العرصة مع بيت خالء وهذا البناء 
ال يؤثر عىل االرض وال عىل بنائها مسـتقبًال من الناحية الفنية والعملية بل 
قد نسـتفاد منها لوضع االسـمنت. غاية االمر الترصف فيها من تواجدهم 
وسكنهم فام هو الوجه الرشعي لسامحي هلم بالبناء ولوجودهم وسكنهم. 

وكام تعلمون أن عدم وجودهم يعني الرجوع إىل احلالة السابقة؟
r ال بأس بذلك وأنت مأذون فيه إذا مل يرض مستقبًال بوضع احلسينية.
٣ـ  الغرفـة التـي بناها جعل سـقفها مـن البـواري واحلرص وهي ال 
حتجـب نـزول املطر عىل سـاكنيها فتـربع متربع ببنـاء سـقفها وجعل مواد 

سقفها تابع للحسينية مستقبًال؟
r ال بـأس بذلك. ونسـأله تعاىل لكم وللشـخص املذكـور التوفيق 

وقبول االعامل.
س ٧٨٦: أرض زراعية مسـاحتها(٦) دونم تقريبًا نصفها كان وقفًا 
للحسـنيAلكن ورثة الواقف غـريوا الوقف تشـهيًا وحولوه إىل وقف 
ذري ثـم باعـوه عن طريـق ازالة الشـيوع مـع أن نصـف االرض املوقوفة 
مـن االول كانت صيغة الوقف عىل نحو االشـاعة، واالن حتولت االرض 
برمتها إىل أحد االشـخاص املطلعني عىل صيغـة الوقف االوىل وبدأ يعمل 
عـىل هنجه. وهـو االن يريـد أن يبدهلا بأرض أخرى سـاملة من اشـكاالت 

الوقف فهل يصح له:
١ـ  بيع االرض كلها مع اعالم املشرتي بأن نصفها وقف؟ 

r نصف االرض املذكورة عىل االشاعة ال جيوز وال يصح بيعه لكونه 
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وقفـًا، كـام ال جيوز إبداهلا بغريها بل هي االن أمانـة بيد من هي حتت يده ال 
جيوز له تسـليمها إال ملن هو ثقة. وأمني ال خيون االمانة فيجوز بيع االرض 
من الشخص املذكور بعد اعالمه باحلال. لكن بعد مراجعة احلاكم الرشعي.
٢ـ  بعـد البيع قطعًا يمكن الشـخص االخر مـن االرض فهل حيتاج 

ذلك إىل إذن من احلاكم الرشعي وإذا احتاج فهل تأذنون؟ 
r ال يسـعنا االذن إال بعـد االطالع عىل االرض ومعرفة الشـخص 

واالطالع عىل مجيع اخلصوصيات.

بقية الصدقات
س ٧٨٧: عـادة أئمـة اجلامعة يبتلـون ببعض املسـائل كالتي أذكرها 
لسـامحتكم بأنه: يأيت مثًال فقري ويقول المام اجلامعة أرجو أن خترب املؤمنني 
بأنني بحاجة ماسـة أو بحاجة للمسـاعدة للعالج يف خارج البلد، فاالمام 
خيـرب املؤمنني بمقالته فيجمـع له املال فبعد أيام يبـدي للمريض أن يتعالج 
يف بلده فيتغري العنوان، أو جيمع لبناء حسـينية مثًال يف أيام عاشـوراء أو يف 

املسجد فتأيت الظروف بعدم التمكن من البناء أو يتغري املوضوع.
ففـي هـذه احلالتـني أو مثل هذه احلـاالت ال يمكن إرجـاع املال إىل 
أصحابـه لعـدم تواجـد كل املتربعـني، فهـل هناك حـل للتخلـص وإبراء 
الذمة من هذه االمـوال التي مجعت بعنوان خاص، وهل يمكن لوكالئكم 
التـرصف فيها حسـب ما تأمرونـه يف الترصف املذكور مـن جنابكم العايل 
وأطلب منكم طريق التخلص من هذه االموال هذا يف حالة إذا أمكن إرجاع 
املال من الشخص.وأما يف حالة عدم االرجاع لكونه ترصف فيها بأن رأى 
نفسـه حمتاجًا إىل هـذه املبالغ يف غري العنوان التي مجعـت له فام هو احلكم؟ 
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r إذا كان دفـع املال للشـخص عـىل أنه متليك فعـيل وكان املرصف 
اخلاص من سـنخ الداعي فالشـخص املذكور يملك املـال وتعذر رصفه يف 

املرصف اخلاص أو العدول عن رصفه فيه ال خيرجه عن ملكه.
نعم إذا كان من سـنخ الرشط كان للدافع الفسـخ وال جيوز له رصفه 
يف غـري مرصفه إال بإذنه، أما إذا كان من سـنخ الداعـي فال جيب التقييد به، 
وال حيق الفسـخ بتخلصه وأما إذا كان دفع املال ليس بنحو التمليك الفعيل 
بـل بنحو التربع للمرصف املذكور، فمع تعذر املرصف املذكور أو العدول 
عنـه يتعني رصف املال يف مصارف الصدقات والقربات، وليكن ذلك بإذن 

الدافع مع االمكان.
وإذا تعـذرت مراجعـة الدافـع فإن االحـوط حينئذ مراجعـة احلاكم 
الرشعـي أو وكيلـه إذا مل يكـن الدافـع قـد أوكل الـرصف المـام اجلامعـة 
املذكور. أما إذا أوكله إليه عىل نحو االطالق فيكون هو املتويل له وال حيتاج 

إىل مراجعته وال إىل مراجعة احلاكم الرشعي.
هـذا كله إذا كان املـرصف قربّيًا ـ كام هو يف مفروض السـؤال ـ وإال 
فمع عدم متليكه املال للشـخص فعًال والتربع به للمرصف ال غري فالبد من 
مراجعـة املالك الن املال يبقى ملـكًا له وال جيب عليه رصفه يف جهة خاصة 

وال عامة، بل له اسرتجاعه متى شاء.
س ٧٨٨: االموال التي جتمع لعزاء سيد الشهداءA أو لبناء مأتم 
أو التي جتمع للفقراء أو مطلق وجوه اخلري، قبل رصفها يف حملها هل تكون 
ملكًا ملعطيها أم للجهة املقرر رصف املال هلا أم ال تكون مملوكة الحدمها؟ 
r جيـري عليها حكم الصدقات فهي إما خارجة عن ملك صاحبها 
أو باقية يف ملكه يلزمه رصفها يف اجلهة اخلريية التي عينت هلا أو يف مثلها مع 
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تعذرها. ولعل االول أقرب.
س ٧٨٩: رأيـت بعـض املسـنني جيلـس يف االسـواق وأحيانـًا بـني 
املـارة وهو يفتح املصحـف الرشيف ويتلو القرآن بصـوت مرتفع والناس 
يتصدقـون عليه بالنقود فهل هذا العمل يناسـب مقام القرآن الكريم وهل 
هو جائز رشعًا وهل جيوز أن ندفع له الصدقة تشجيعًا له عىل عمله وإحياء 

لتالوة القرآن باالماكن العامة؟ 
r نعم جيوز دفع املال له.

س ٧٩٠: هل جيب االنفاق من االموال اخلاصة إذا توقف عليه انقاذ 
شخص أو عدة أشخاص من االنحراف والفسق بسبب الفقر؟ 

r ال جيب ذلك. نعم هو من أفضل القربات.
س ٧٩١: قال رسول اهللا8: «ما آمن يب من بات شبعانًا وجاره 
جائع»، هل أن عدم مسـاعدة اجلريان الفقراء مـن قبل االثرياء وخصوصًا 

طلبة العلوم الدينية يعد خمالفة للرشع، أو للمرؤة؟ 
r يسـتحب لالثريـاء مسـاعدهتم مـن أمواهلـم. وأما طلبـة العلوم 
فمساعدهتم من أمواهلم اخلاصة مستحبة أيضًا. وأما احلقوق فالالزم عليهم 
رصفهـا يف مصارفهـا الرشعية واخلروج عن مقتىض االمانة فيها وال يسـعنا 

حتديد ذلك ﴿بل االنسان عىل نفسه بصرية﴾.
نعم ال ريب يف أن مسـاعدة الفقراء من مصارف احلقوق، غاية االمر 
أنـه البـد يف رصف سـهم االمام مـن مراجعة احلاكم الرشعـي عىل تفصيل 

ذكرناه يف رسالتنا منهاج الصاحلني.
س ٧٩٢: يف منطقتنا مسـجد ويف كل سـنة من حمـرم احلرام تقام فيه 
الشعائر احلسينية. وتوجد عادة عند أهل املنطقة وهي عند دخوهلم املسجد 
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يضعون مقدار من املال كمسـاعدة أو نذر وتسمى هذه العادة بـ (الصينية) 
لالمـام احلسـنيA. والسـؤال ملـن يرجع هـذا املال للمسـجد نفسـه أم 
ملجلس العزاء الذي يقام بمناسـبة شـهادة ايب عبد اهللا احلسـنيA. وهل 
جيوز استخدام هذه االموال يف بناء املسجد نفسه النه بحاجة إىل البناء؟

r يعرف ذلك من كيفية مجع املال فإذا ابتنى عىل أن يكون للعزاء كام 
إذا كتب عىل الصندوق مثًال (وقف احلسـنيA) كان للمجلس احلسيني 
وإذا كتب عىل الصندوق مثًال (وقف املسـجد) كان للمسجد أو كان هناك 

دليل عىل إحدى اجلهتني غري ذلك فيعمل به.
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كتاب الوصية
س ٧٩٣: توفـت امرأة فقالـت البنها أن مبلغ دفنـي موجود فوجد 
مبلغ قدره ١٠٠ الف دينار فرصف ٨٠ ألف وبقي ٢٠ ألف فام يصنع هبا؟ 

r يوزع الباقي بني الورثة.
س ٧٩٤: امرأة توفت وتركت حاجيات كثرية وقالت البنها سـوف 
أموت ويبقى هذا لك. فهل هذا الكالم مسـوغًارشعيًابأن يسـتويل عىل كل 

ممتلكاهتا واليعطي الخوانه وأخواته من االرث؟ 
r الظاهـر مـن هذا الكالم أنـه وصية فتنفذ يف الثلـث والباقي يوزع 

حسب مراتب االرث بني الورثة.

املويص
س ٧٩٥: هـل تصح وصيـة املريض يف مرض موته ثـم ما املراد من 
مـرض املـوت فهناك أمـراض قد تطول فرتهتـا كالرسطان فهـل يعترب هذا 

مرض املوت من أول ظهوره؟ 
r تصح الوصية بالثلث يف مجيع االحوال بال إشكال وال خالف بني 
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الفقهـاء، وإنام وقع الكالم يف نفوذ املعامـالت املنجزة املبنية عىل االجحاف 
بالورثة يف مرض املوت، واملختار نفوذها، وحينئذ ال أثر لتحديد مرض املوت.

املوىص به
س ٧٩٦: هـل حيق للمؤمـن أن يويص بعدم بيع بيته بعد وفاته وهل 

جيب عىل الورثة تنفيذ تلك الوصية؟ 
r إذا كان البيت أكثر من الثلث مل تنفذ الوصية إال بإذن الورثة.

أحكام الوصية
س ٧٩٧: تويف رجل قبل سنتني تقريبًا وله زوجتان توفيت أحدامها 
قبل ذلك وله من كل منهام بنتان ومل يويص بشىء. وترك هلم سيارة واحدة 
فقط وكان سـعرها حينئذ ما يقـارب (٦) ماليني دينار عراقي. أحد الورثة 
كان يسـتخدم هـذه السـيارة ومل يرض أن تباع لغريه وهـو غري قادر عىل أن 
يشرتهيا بام تساوي قيمتها يف حينه بل أقل من ثمنها. وبعد ذلك لفرتة أصبح 
ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريبًا وعندها أراد أن يشرتهيا هبذا 

الثمن اجلديد:
١ـ  هل يتحمل الشخص املذكور فرق السعر علًام أنه كان هو يامطل؟ 
٢ـ  إحدى بناته تدعى بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه وهي فعًال 

كانت تستخدم تلك احلاجة فهل هي مصدقة يف كالمها؟ 
١r ـ ال يتحمـل الشـخص املذكـور فـرق السـعر لكن عليـه أجرة 

السيارة يف املدة التي استخدمها يدفعها للورثة.
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٢ ـ  إذا كانـت احلاجـة املذكورة حتت يد البنـت يف حياة أبيها وكانت 
تسـتخدمها اسـتخدام امللك وختتص بالسـيطرة عليها صدقت، وإذا كانت 
احلاجـة يف حيـاة االب حتـت سـيطرة االب وكانـت البنت تسـتخدمها كام 
يسـتخدم أهـل البيت حوائـج االب من دون أن تسـتقل هبـا يف حياته وإنام 
اسـتخدمتها وسيطرت عليها بعد وفاته فإهنا ال تصدق إال أن تثبت دعواها 

بوجه رشعي.
س ٧٩٨: شـخص أوىص بإخراج الثلث من الرتكة، فأوالد املويص 
يرغبـون ببيع البيت وإخـراج الثلث منه والباقي يشـرتون به دار هلم برضا 

مجيع الورثة فهل هناك اشكال يف هذا؟ 
r جيـب رصف الثلث فيام أوىص به امليت وأما حصص الورثة فلهم 

احلق يف الترصف هبا بام يشاؤون.
س ٧٩٩: يف حـال لـو أن الورثـة قـد تأخـروا يف االرساع يف اخراج 
الثلـث مـن الرتكة لظروف السـوق وعدم وجود املشـرتي املناسـب للدار 
فهل سـكنهم يف الفرتة من حني الوفاة حلني اخراج الثلث جائزة وما حكم 

عباداهتم فيها؟
r إذا كان التأخـري املذكور بمراجعة الويص ومراعاة مصلحة امليت 
فال بأس به. وأماإذا كان تساحمًا وهتاونًا فهو حرام وال تصح الصالة يف البيت.
س ٨٠٠: يف حـال تسـديد مجيـع مـا أوىص بـه والدي مـن عبادات 
ومسـتحبات من الثلث مع احتامل زيادة من الثلث فهل جيوز يل أن آخذ أنا 

ووالديت وكوين معاق ووالديت مريضة بعض املال من الثلث؟ 
r جيب مراجعة الويص وتطبيق الوصية بالنحو الذي أوىص به امليت 

حتى بخصوص احلالة املذكورة.
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س ٨٠١: أمانة أودعت عند شخص مدة من الزمن ثم تويف صاحب 
االمانـة وتـرك ورثة متعدديـن واختلف الورثـة فيام بينهم بتقسـيم الرتكة، 
فاالبـن االكـرب وهو الـويص الرشعي كـام ورد يف الوصية يدعـي أن والده 
وهبـه أموالـه يف حياته هبة مرشوطة بأن يعطي لكل مـن الورثة مبلغًا معينًا 
أو عقارًا، وأما بقية الورثة فريفضون ذلك ويتمسـكون بعدم وجود ما يدل 

عىل ذلك يف الوصية.
مـا هو تكليـف االمني هل جيب عليه تسـليم االمانـة إىل الويص مع 
االطمئنـان بأنه لن يعطي للورثة منها شـيئًا ومـع العلم بأن املتوىف صاحب 
االمانـة أوىص باخـراج مقـدار من احلقـوق الرشعية واخلـريات هل جيوز 
احتسـاب هذه االمانة من تلك احلقوق وإيـكال أمرها إىل احلاكم الرشعي 
بغض النظر عن إذن الوىص وذلك مع االطمئنان بأن الويص لن يلتزم باخراج 
تلـك احلقـوق لعدم تدينه وما هو التكليف مع الظن بأنه ال خيرج احلقوق؟ 
r جيـري عىل االمانة املذكورة حكم املرياث سـواء متكن الويص من 
إثبات دعواه أم ال، لبطالن اهلبة بموت الواهب قبل قبض املوهوب هلا، كام أهنا 
ال تدخل يف احلقوق الرشعية وال يف ثلث امليت، الن املورث قد عني كال منهام 
يف أموال خاصة، فيتعني قسمتها بني الورثة عىل حسب قسمة املرياث الرشعية 
واعطاء كل منهم سـهمه منها، وال تعطى للولد االكرب لعدم واليته عليها.
س ٨٠٢: إذا أوىص الوالدين بتحريم املرياث الحد أبنائه، قال مثًال 

ال أجوز له أو حرمت عليه أن يأخذ شيئًا من أموايل، هل تنفذ وصيته؟ 
r ال تنفـذ وصيتـه. نعم له أن حيرمه من خصوص الثلث الراجع له.
س ٨٠٣: ويف مفـروض السـؤال لو قـال أحد الوالديـن ال أريد أن 
حيـرض ولـدي فالن جنازيت ومراسـيم دفنـي وحتى ال أجوز لـه أن يدخل 
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املغتسـل ليودعني هل تنفذ وصيته ويف حالة النفوذ إذا جاء الولد هل جيب 
علينا منعه أم ال ويف حالة وجوب املنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف؟ 

r ال تنفذ الوصية.
س ٨٠٤: شخص اشرتى دارًا أسكن فيها أحد علامء الدين دون أن 
يبـني له عقد ملكيـة هذه الدار أم ال. ثم مات املشـرتي ومل يعثر عىل وارث 
لـه النـه أجنبي عن العراق مقيم فيه، وقد هدم ابـن العامل الديني هذه الدار 

وأعاد بنائها. 
السـؤال هو: هل حيـق حلفيد العامل الديني متلـك أرض الدار، والتي 
سـتؤول هي والبناء الذي يملكه إىل الدولة إن مل يسـجلها يف الطابو بإسـم 

أحد، أم ال جيوز له ذلك؟ 
r إذا مل تقم قرينة عىل متليك املشـرتي الدار للعامل الذي أسـكنه فيها 
فالـدار القديمـة بام فيها االرض حمكومة بأهنا للاملك االول هو املشـرتي هلا 
وال جيوز الحد أن يتملكها. نعم جيوز لكل أحد أن يسعى لتسجيلها بإسمه 
رسـميًا مـن أجل احلفاظ عليهـا ليدفعها ملالكها بعد الفحـص عنه والعثور 
عليه يف حياته أو لوارثه بعد وفاته، فإن ذلك إحسان يؤجر عليه. لكن جيب 
عليـه التوثق من حفظ الـدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه بأن يشـهد عىل 

نفسه ويويص هبا ونحو ذلك.
س ٨٠٥: املتـوىف تـرك أوالدًا وأمـًا هلـم أى(زوجـة املتـوىف) فهـذه 
االم كان لدهيـا مـال خاص فبنـت االم من ماهلا اخلاص طابقـًا فوق البيت 
املـوروث بينهم تربعًا أو بعنوان حفظ مسـتقبل أوالدها فالذي حصل بيع 
البيـت بطابقيـه فاالم طلبت زيادة املال عىل مـا حتصل من الثمن أي عىل ما 

رصفت يف بناء الطابق الثاين.



(٢٥٧)

أ ـ فهل رشعًا تستحق ذلك أم أن هلا الثمن فقط؟ 
ب ـ فإذا كانت ال تستحق ممارصفت يف البيت فبأي عنوان؟ 

جـ  وإن كانت تسـتحق الزيادة عىل الثمن فكذلك بأي عنوان نرجو 
توضيح ذلك؟ 

r إذا رصفتـه بـإذن أوالدهـا إن كانوا كبارًا أو بـإذن وليهم إن كانوا 
صغارًا فإن رصفته عىل أن يكون الطابق هلم مل تسـتحق ثمن الطابق املذكور 
وال مـا رصفته عليـه من املال، بل يكون الثمن لـالوالد بتاممه وليس عليهم 
يشء. وإن رصفتـه عـىل أن يكـون الطابق هلا وكان ذلـك برضاهم أو برضا 
وليهم اسـتحقت ثمن الطابق املذكور، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع 
مثًال اسـتحقت ربـع الثمن الذي بيع بـه البيت، وهكـذا. وإن مل يكن البناء 
بإذهنـم وال بإذن وليهـم كان بناؤها بال حق. فإن كانـت ملتفتة لذلك حني 
البناء كان هلم إزالة بنائها، واستحقوا عليها أجرة االرض من حني البناء إىل 
حـني البيع. وكان هلا قيمة الطابق املذكور بنحو يسـتحق إزالته، فإذا كانت 
من من جممـوع البيت  قيمـة الطابـق املذكور مسـتحق االزالة والتهديـم الثُّ
اسـتحقت ُثمن الَثَمن الذي بيع به البيت. هذا إذا بنته عىل أن يكون هلا بغري 

إذهنم وال إذن وليهم.
وأما إذا بنته عىل أن يكون هلم إحسـانًا منها عليهم وقبضوه عىل ذلك 
ولـو بقبضهم البيت بعد البناء فـال يشء هلا من قيمته. نعم هلا باملرياث ثمن 
مـا عدا االرض من بناء تركه امليت فتسـتحق قيمته مـن جمموع قيمة البيت 

عىل كل حال.
س ٨٠٦: رجـل متـزوج وعنده دار للسـكنى فسـجل الدار بأسـم 
زوجته وقال هلا قبل التسـجيل: إذا توفيت قبلك فالدار لك حق الترصف، 



(٢٥٨)

فهـل هـذه الصيغة الرشعية تلـزم الزوجة أم ال وإذا توفيـت الزوجة وبقي 
الـزوج حي وحيث أن الزوج اعقـب منها اوالد ذكور واناث، فهل حيق له 

أخذ الدار كلها أم تصبح الدار مرياث ويقسم املرياث بينهم؟ 
r من حق الزوج الرجوع فيام قاله النه من سـنخ الوصية التي جيوز 
للموىص الرجوع فيها ما دام حيًا، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار له وال ترجع 
مرياثًا، بل هي تبقى له حتى إذا مل يرجع يف الوصية وله بيعها والترصف فيها.
س ٨٠٧: إذا أوىص امليـت بقطعـة ذهبيـة مثـًال الحـد أوالده حال 
حياتـه وقد أعلن ذلك مـرارًا أمام مجيع أوالده ولكنه مل يسـلمها له حفاظًا 

عليها،فهل جيب العمل بالوصية وتسلم هذه القطعة له؟ 
r إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه امليت من أموال أو 
أقل وجب تسـليمها للموىص له وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية 
يف ثلـث مقدار الرتكة فقط والباقي حيتاج فيـه إىل موافقة باقي الورثة وإن مل 
خيلـف امليت غريها كان ثلثها للموىص لـه والباقي حيتاج إىل موافقة الباقني 
هذا كله إذا كان مقصود امليت متليك القطعة الذهبية بعد موته وأما إذا كان 
مقصوده متليكها يف حياته فإن كان املوىص له قد قبضها يف حياته واسرتدها 
إليـه كانت كلهـا له وإن مل يقبضها مل يكن له يشء منهـا وكان كباقي الورثة 

بالنسبة إليها. 
س ٨٠٨: امـرأة ماتت وتركت مبلغ معـني ومقدار من الذهب عند 
رجـل من أقارهبا وأوصتـه أن يدفنها ويعمل هلا الفاحتـة. ويعمل هلا ثواب 
ليـايل اجلمعة وغـريه من الثواب. ما هـو احلكم إذا كان عندهـا ورثة وهي 
أختهـا. وإبن وبنت بنتها هل هلام احلق يف هذه االموال أم يرصف عليها من 

الثلث فقط؟ 



(٢٥٩)

r تكاليف الدفن والتجهيز الواجب خيرج من أصل تركتها. وما زاد 
عىل ذلك من شـؤون الوصية خيرج من الثلث. والباقي يرجع للورثة، وهم 
ابـن بنتهـا وله الثلثان منه، وبنت بنتها وهلـا الثلث منه وليس لالخت يشء.
س ٨٠٩: إذا مـات شـخص وله تركـة وأوىص باسـتخراج الثلث، 
وكان بذمتـه صيـام أو صالة واجبة، فهـل جيوز للويل اسـتخراج ذلك من 
الثلث أم جيب عليه االستيجار للنيابة أو القضاء بنفسه علًام أن امليت مل يبني 

كيفية رصف الثلث؟
r إذا كانـت الوصيـة مطلقة أو ظاهـرة يف إرادة تفريغ مـا بذمته كام 
لعله الغالب جاز إخراج الصالة والصيام من الثلث، وإذا قامت القرينة عىل 
إرادة رصف الثلـث فيـام ال جيب القيام به عىل الغـري نظري الديون التي خترج 

من أصل الرتكة مل جيب اخراجهام من الثلث.



(٢٦٠)

كتاب النكاح
س ٨١٠: احلديث الوارد: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه 
وإال تفعلـوا تكن فتنة أو فسـاد كبري. هل أن االبـاء الذين ال يزوجون عىل 
اُخللق والدين مسـؤولون أمام اهللا عزوجل عن الفساد احلاصل يف االرض 

أقصد من حيث املجموع؟ 
r يتحمل االنسـان مسـؤولية ما يفعـل إذا كان خمالفًا حلكم رشعي 

الزامي وعاصيًا له.
س ٨١١:هل مثـل هذه االحاديث خمصصة بالزواج االول أو بعامة 

الزواج (أقصد يف تعدد الزوجات)؟ 
r جيـب مالحظة مصلحـة البنت يف الزواج وهـذا خيتلف باختالف 
احلـاالت فقـد ال يكـون من مصلحـة البنت تزوجيهـا ملن عنـده زوجة وقد 

يكون ذلك من مصلحتها وال ضابطة لذلك.
س ٨١٢: لـو مجع املكلف جراء عمله مـاًال وادخره قصد الزواج به 
حلاجته للزواج ثم جاء موسم احلج وهو مستطيع، فإذا سافر للحج سيتأخر 
زواجه علًام بأن زواجه ال يتم يف سنة استطاعته بل بعدهاربامبسنة أو سنتني 

ولكن رصف املال يف احلج سيؤخر زواجه أكثر فأهيام يقدم؟ 



(٢٦١)

r يقـدم احلج إال أن يكون يف حاجة ملحـة لتعجيل الزواج، بحيث 
يكون تأخريه جمحفًا به وحرجًا عليه.

العالقة بني اجلنسني وبني أفراد
اجلنس الواحد

س ٨١٣: هـل أن حجاب الوجه والكفـني والقدمني واجب رشعًا 
عىل املرأة يف الرشيعة املقدسة؟ 

r جيوز كشـف الوجه والكفني من دون زينـة مثرية لالجانب. وأما 
القدمان فاالحوط وجوبًا سرتمها.

س ٨١٤: هـل جيـوز للرجـل اسـتخدام الشـعر املسـتعار املسـمى 
بالعاميـة (الباروكـة) لغرض اخفاء الصلـع أو الي غرض آخر وهل جيوز 
للمرأة ذلك بقصد التجمل لزوجها وهل حيرم عليها الظهور به لغري الزوج 
وهـل هنـاك فرق يف احلكم الرشعي فيام إذا كان الشـعر املسـتعمل يف صنع 

(الباروكة) طبيعي أم اصطناعي؟ 
r نعـم جيوز مجيع ذلك. لكن ال جيوز للمـرأة التزين به لالجنبي إذا 

استلزم كشف ما جيب سرته.
س ٨١٥: أهيـام أفضـل للمـرأة زيارهتـا مـن البيـت أم التواجـد يف 

االرضحة املقدسة وخصوصًا يف زماننا هذا؟ 
r االفضل تواجدهـا يف االرضحة مع احلذر من االختالط بالرجال 

والتربج أمامهم.
س ٨١٦: ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى (بامليش) بالنسبة للمرأة؟ 



(٢٦٢)

r جيوز الصبغ املذكور وليس هو حمرمًا وال مبطًال للوضوء.
س ٨١٧: هل جيوز للمرأة تعلم السياقة وقيادهتا؟ 

r نعم جيوز إذا مل يستلزم حمرمًا آخر كالتكشف أمام الرجال باملقدار 
الزائد عن املرخص فيه رشعًا.

س ٨١٨: هل جيوز للمرأة املسـلمة أن تبدي حماسـنها ومفاتنها أمام 
النساء الكفار أم ال جيوز؟

r جيوز ذلك إال أنه مكروه.
س ٨١٩: ما رأيكم بالنسبة إىل تغطية وجه املرأة؟ 

r جيوز هلا كشف الوجه والكفني، وال بأس من الزينة بالكحل واخلاتم.
س ٨٢٠: هـل جيـوز للرجـل النظـر إىل شـعر وبـدن املجنونـة أو 

مصافحتها وكذا العكس؟ 
r ال جيوز اللمس وجيوز النظر بال ريبة إذا كانت ممن إذا هنيت ال تنتهي.
س ٨٢١: يشـاهد يف التلفزيـون املصارعة احلـرة ويظهر منهم بعض 

أجسادهم هل جيوز للمرأة النظر؟ 
r ال بأس بالنظر بال ريبة وإثارة للشهوة اجلنسية.

س ٨٢٢: هل جيوز للمرأة النظر إىل ما ال يسـرته الرجل من جسـمه 
يف االماكن العامة؟ 

r نعم جيوز النظر باملقدار املتعارف الذي حتتاج إليه طبيعة االختالط 
واالحوط وجوبًا عدم التحديق والتمعن يف النظر.

س ٨٢٣: هـل جيـوز للمـرأة النظر ملباريـات كرة القـدم أو املالكمة 
ونحوها باعتبار أن أجسام الالعبني مكشوفة؟ 



(٢٦٣)

r نعم جيوز عىل النحو املتقدم يف جواب السـؤال السـابق، وإذا كان 
العرض يف التلفزيون فال إشكال يف جواز النظر ولو مع التحديق، إال مع الريبة.
س ٨٢٤: بعض الرجال ينظر إىل الصور الفوتوغرافية وفيها الصور 
للمرأة االجنبية فهل جيوز له إن كان ال يعرفها. وهل حيق له إن كان يعرفها 

علًام أهنا حتدث له شهوة يف واحدة وال حتدث يف أخرى؟
r ال جيـوز النظر بشـهوة عىل االحوط وجوبًا وجيـوز بدوهنا. إال إذا 

كان ذلك موجبًا هلتكها لتسرتها واحتشامها ونحو ذلك.
س ٨٢٥: هـل جيـوز النظـر إىل االفالم التي تصـور عملية االتصال 
اجلنسى وهل جيوز له ذلك إذاأرادأن جيامع زوجته وهل جيوز النظر إىل فلم 

مع االطمئنان بعدم حصول إثارة جنسية له؟ 
r ال جيوز النظر إليها بشهوة عىل االحوط وجوبًا وجيوز بدون ذلك.
س ٨٢٦: هل جيوز النظر إىل الرجل واملرأة عاريني متامًا حينام يتقدم 

بداع علمي؟ 
r ال بأس به بذلك إذا مل يكن بشهوة.

س ٨٢٧: ما حكم مصافحة النساء الكبريات واملسنات من غري املحارم؟ 
r ال جيـوز ملـس املرأة إذا مل تكن من غري املحارم باملصافحة وغريها.
س ٨٢٨: الشخص املوجود يف بالد الغرب غري االسالمية هل جيوز 

أن ينظر إىل املبتذالت الكاشفات عن أعضائهن؟ 
r حيـرم النظـر مع التلذذ وجيوز بال تلذذ لكـن االحوط وجوبًا عدم 

االمعان يف النظر.
س ٨٢٩: إذا جاز كشـف الوجه والكفني للمرأة فهل جيوز استعامل 



(٢٦٤)

الزينة فيهام مطلقًا أو خصوص املتعارف وال سيام الكحل واحللقة أو ال جيوز؟ 
r ال بـأس بالكحـل واحللقة،بل مطلق اخلاتم، والسـوار. وال جيوز 

ماعدا ذلك، خصوصا ًالزينة الصارخة. 
س ٨٣٠: إذا كانـت اخللطـة املكثفة بني النسـاء والرجـال حتل عدة 
أزمـات اجتامعيـة وتفيض إىل عالقـات حمللة بنسـبة(%٧٠) وقد تفيض إىل 
عالقات غري حمللة بنسبة (%٢٠) علًام أن السؤال عن جمتمعات خاصة فهل 

جيوز ذلك؟ 
r اخللطة مكروهة يف نفسـها وترتب احلـرام عليها ال جيعلها حمرمة، 
بـل احلرام هو املفروض ترتبه عليها ال غـري، فهي كاخلروج من الدار الذي 

قد يرتتب عليه احلرام والسفر الذي قد يرتتب عليه احلرام.
س ٨٣١: إذا نظـر إىل امـرأة فأعجبتـه فرغب يف الـزواج منها، فهل 
جيـوز لـه التحـدث معها القناعهـا بذلك مع مـا يتخلل ذلك مـن احلديث 
برغبةـ وال سيام يف البلدان التي يقترص االقناع فيها عىل املحادثة واللقاء؟ 

r نعـم جيـوز احلديث معها القناعها بذلك، غايـة االمر أنه البد من 
جتنب التلذذ اجلنيس حال احلديث.

س ٨٣٢: هل جيب عىل املرأة سرت القدمني؟ 
r االحوط وجوبًا سرتمها.

س ٨٣٣: هـل جيوز للرجـل أن ينظر إىل صورة امرأة حمجبة ومتدينة 
علًام أهنا يف الصورة غري حمجبة؟ 

r يشكل النظر إذا كان عدم احلجاب بنحو يوجب كون النظر هتكًا 
هلا،بل حيرم حينئذ،وإال فال حيرم.



(٢٦٥)

يتعـرض املريـض ملالمسـة  املستشـفيات قـد  ٨٣٤: يف بعـض  س 
املمرضات أثناء أخذ النبض وقياس الضغط فام هو احلكم؟ 
r إذا بلغ االمر حد الرضورة فال بأس وإال فال جيوز.

س ٨٣٥: لـدي معرفـة بمعاجلـة عرق النسـا (الطك) هـل جيوز يل 
معاجلة النساء لغري الزوجة واملحارم علًام أن املرض أعاله ال يعالج من قبل 

االطباء كام هو  معروف؟ 
r البأس بعالج النسـاء االجنبيات. والبد من جتنب النظر واللمس 
املحرمـني بالسـرت، إال أن يتوقف العـالج عليهام، فيحل مـع االقتصار عىل 

مقدار الرضورة.
س ٨٣٦: هـل جيـوز للمرأة أن تلبس اخلاتـم الذهبي يف يدها عندما 

خترج من البيت ويراه الرجال االجانب؟ 
r نعم جيوز.

س ٨٣٧: مـاذا تقصـدون مـن الريبـة يف قولكـم ال جيـوز النظر إىل 
االجنبية املتهتكة بريبة؟ 

r املراد بالريبة التلذذ اجلنيس.
س ٨٣٨: هل جيوز للرجل النظر للنساء املتربجات؟ 

r نعم جيوز له النظر هلن بال ريبة.
س ٨٣٩: للدخـول يف بعـض الوظائف يطلب من االنسـان فحص 
طبي جلميع بدنه ومنه العورة فهل جيوز كشفها للطبيب حينذاك أو ال؟ علًام 

بأن فرصة العمل هذه مهمة؟ 
r ال حيل كشف العورة للفحص املذكور إال مع االضطرار للوظيفة 
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املذكورة اضطرارًا حيل به احلرام.
س ٨٤٠: هـل أن زوج االخـت أو أخـو الزوج أجنبيان جيب تسـرت 

املرأة منهام؟ 
r نعم إهنام أجنبيان بالنسبة إىل املرأة فيجب عليها احلجاب منهام.

س ٨٤١: هـل جيـوز االختالء باالجنبـي إذا كان صديقـًا ثقة وهل 
الصديق بمفهومنا هو نفس مفهوم القرآن بالنسبة للصديق؟ 

r يكـره اخللوة بني الرجل واملرأة إالمع وقوع الفتنة واالثارة فيحرم 
والفرق يف ذلك بني الصديق وغريه. 

س ٨٤٢: هل جيوز االختالء باالجنبي مع وجود حمرم معهام؟ 
r إذا كان هناك شـخص ثالث بني املرأة والرجل االجنبي فال يعترب 

ذلك من اخللوة.
س ٨٤٣: أسـكن مـع زوجـي عند أهلـه ومعنا أخوته وهـو يأمرين 
أن أتزين له وأسـفر عن شـعري وإن كان أخوته حارضيـن ويروين وأنا ال 
أرىض بذلك ولكن أضطر إىل طاعته يف هذا، فهل االثم عيل أم عليه وحده، 
وهل جتب أو حترم طاعته يف هذا؟ وهل من نصيحة رادعة له من سامحتكم 

جزاكم اهللا خري اجلزاء؟ 
r ال جيـب عليـك طاعـة زوجك يف ذلـك فإنه ال طاعـة ملخلوق يف 
معصية اخلالق وإذا اسـتجبت له كان االثم عليك لعصيانك هللا تعاىل وعليه 

المرك باملعصية. 
ونصيحتنـا لـه أن حيافـظ عـىل حـدود اهللا تعـاىل، ويسـتجيب المره 
باحلجـاب، وحيافـظ عـىل صيانتـك، وحيفـظ عرضـه عـن االبتـذال، فإنه 
املسؤول عن ذلك رشعًا وُخُلقيًا. وقد جعله اهللا تعاىل القيم عليك من أجل 
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أن يصونـك ال مـن أجل أن هيتـكك ويعرضك للحرام واالبتـذال، وعلينا 
التذكري والتنبيه وقد قال اهللا تعاىل: ﴿فإن الذكرى تنفع املؤمنني﴾ وال حول 

وال قوة إال باهللا العيل العظيم.
س ٨٤٤: ما حكم مشاهدة املسلسالت التلفزيونية االجنبية والعربية 
وفيها نسـاء مسلامت أوغريهن يكشفن عن شـعورهن وبعض أجسامهن، 

إضافة إىل املحتوى الالأخالقي لبعض هذه املسلسالت؟ 
r حيـرم النظـر إليها مع الريبة، وكذا إذا كان فيه تشـجيع عىل احلرام 

وشيوعه واالستهوان به.
س ٨٤٥: هـل يعتـرب لبـس احللقة أو اخلاتـم للمرأة مـن الزينة التي 

تبدهيا املرأة؟ 
r نعـم ال بـأس بلبس اخلاتم أو احللقة ونحومها الهنا من الزينة التي 

جيوز ابداؤها.
س ٨٤٦: هل جيب عىل املرأة التسرت أمام الصبي املميز وما هو حد التمييز؟ 
r ال جيب التسرت عن الصبي املميز حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب التسرت 

عنه.
س ٨٤٧: ما هي احلدود الرشعية للنظر إىل الفتيات سـواء املسلامت 

أو غريهن ومامعنى التلذذ والريبة؟ 
r جيـوز النظر للوجه والكفني، كام جيـوز النظر للمرأة غري املحجبة 
إذا كانت متعمدة يف كشف ما جيب عليها سرته وكانت ال تنتهي إذا هنيت.
نعـم، البد مـن كون النظـر بال ريبـة. واملـراد بالريبة التلـذذ اجلنيس 

اشباعًا للرغبة اجلنسية.
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س ٨٤٨: هل جيب عىل املرأة أن تسرت شعرها وبدهنا من املجنون إذا 
كان ممن ال حيتمل إفاقته ثم هل جيب عليها التسـرت ممن حيتمل إفاقته أحيانًا 

ولو إفاقًة جزئية؟ 
r حيرم عليها التكشف أمام املجنون مطلقًا وجيب عليها التسرت منه.
س ٨٤٩: البنت الباكر غري املتزوجة هل جيوز هلا أن تضع مواد الزينة 
بصورة قليلة ورقيقة عىل وجهها مثل اخلطاط والسبداج واحلمرة والكحل 

وغريها بغية الرتغيب للزواج منها؟ 
r ال بـأس بذلـك يف نفسـه، إال أن يلزم منه حمذور آخـر كهتكها أو 

إثارة الرجل االجنبي بنظره إليها أو نحو ذلك. 
س ٨٥٠: شـاع يف زماننا هذا اسـتجالب اخلدم مـن اخلارج وقد ال 
يلتزمـن باحلجـاب الرشعي من تغطية شـعر الرأس والذراعـني فام احلكم 
يف هـذه احلالة وهل جيري عليهن حكم نسـاء االعـراب يف جواز النظر إىل 

وجوههن وشعرهن أم ال وكذا بالنسبة إىل الذراعني؟ 
r جيوز النظر إليهن إذا كن ممن إذا هنني الينتهني، هذا إذا كان النظر 

بدون ريبة وأما مع الريبة فيحرم النظر مطلقًا.
س ٨٥١: أـ  هنـاك رجـل خيدم يف البيوت وهو وإن كان متزوجًا إال 
أنه تارك للصالة وقد يتكلم مع النساء بام ال يليق كأن يقول الحداهن (أنت 
أمجـل مـن زوجتي أو مـن زوجة فـالن) ونحو ذلك فهل جيوز اسـتخدامه 
وتركه مع املرأة من دون أن يكون يف البيت زوجها أو أحد حمارمها ال سيام 

إذا كانت ال ترىض بأن ترتك يف البيت معه من دون حمرم؟ 
ب ـ وهـل جيزي تطهـريه للمتنجس مع الشـك يف صحة التطهري أو 

عدم الوثوق بصدقه علًام بأنه مسلم جعفري؟
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r أ ـ إذا كان الرجل خيشى عىل زوجته من الوقوع يف احلرام ال جيوز 
لـه تركه يف البيت معهـا منفردين، بل يلزمه احلفاظ عـىل عفة زوجته وأهل 

بيته وإبعادهم عن خطر الفساد.
ب ـ  إذا كان خيـرب عن التطهري مع احتامل صدقه احتامًال معتدًا أمكن 

االكتفاء به. وأما مع ظهور أمارات عىل كذبه فال جيزي تطهريه.
س ٨٥٢: ما حكم املخالطة يف املعاهد والكليات؟ 

r االختالط بني اجلنسـني يسبب كثريًا من املحرمات فالالزم احلذر 
واجتنـاب كل ما يثـري الغرائز وإال تعرض االنسـان إىل كثري من املحرمات 
وعّرض نفسه للمهالك وخاصة بالنسبة إىل املرأة فإن عفتها وحجاهبا الذي 
يصوهنا مما يشـينها وحيفظ كرامتها لذا كان عليها أن تكون عىل حذر شديد 

خاصة يف هذا الظرف الذي قل فيه من حيافظ عىل املثل والقيم.
س ٨٥٣: ما حكم لبس الثياب الضيقة للنساء؟ 

r ال بأس به إذا مل يكن مؤديًا الثارة الشهوة هلا أو لغريها.
س ٨٥٤:والقصرية؟ 

r يتضح اجلواب مما سبق.
س ٨٥٥: ما حكم حف احلواجب للرجل؟ 

r جائز حيسن تركه.
س ٨٥٦: هل جيوز إزالة شعر الوجه بامللقط أو اخليط أم ال؟ 

r جيوز ذلك لكن االوىل بالرجل تركه.
س ٨٥٧: املـرأة التـي تقـوم بتحسـني وجهها(كلقـط حاجبيها) أو 

تتكحل ال بنية التظاهر إذا كانت متزوجة أو غري متزوجة فام هو احلكم؟ 
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r ال بأس بذلك إال أنه ال جيوز إظهار الزينة يف غري الكحل واخلاتم 
والسوار للرجل االجنبي.

س ٨٥٨: هل جيوز النظر إىل أدبار النساء من خلف احلجاب إذا كان 
بدون ريبة؟ 

r نعم جيوز عىل كراهة.
س ٨٥٩: أ ـ  هل جيوز للمرأة إيقاع نفسها يف الزحام إذا كان موجبًا 

لاللتصاق باالجنبي واالرتطام به يف حرم االئمةG وغريه؟ 
ب ـ وهل جيوز ذهاهبا إىل املساجد الداء الصالة مجاعة؟ 

جـ  وهـل جيـوز ذهاهبا إىل االسـواق للتبضع أو االطـالع عىل ما يف 
السوق؟ 

r أ ـ االوىل يف احلالـة املذكـورة أداء الزيـارة خـارج منطقة الزحام. 
وإذا كان االلتصـاق معرضًا للفتنة فاالحوط وجوبًا تركه، وإذا علم بوقوع 

الفساد فيه حرم. 
ب ــ نعم جيوز ذهاهبا اىل املسجد ألداء صالة اجلامعة.

ج ـ نعـم جيـوز ذهاهبا إىل االسـواق للتبضع ونحوه، لكـن ينبغي هلا 
االهتـامم بعفتهـا وحجاهبـا واالقتصـار عـىل مقـدار احلاجة والـرضورة يف 

احلديث مع الرجال.
س ٨٦٠: تعـاين بعـض العوائـل العلويـة وغـري العلويـة مـن عدم 
االلتـزام بالترشيع يف مسـألة مصافحة الرجل للمـرأة االجنبية يف االرحام 
أو بالعكس مما يدعو بعض االجانب من االرحام كأبن العم أو زوج العمة 
لقطع صلة الرحم بسبب عدم مصافحة املرأة امللتزمة للرجل كونه أجنبي، 
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نرجو من سامحتكم التفصيل يف هذا املوضوع النه من املواضيع املهمة جدًا 
يف الوقت احلارض؟ 

r املصافحـة بني الرجـل واملرأة من العـادات املحرمة والتي جاءت 
إىل جمتمعنـا من املجتمعات الكافـرة، إذ ال جيوز ملس املرأة االجنبية والالزم 
عـىل املؤمنني نبذ هذه االعراف والعادات التي تنـايف الدين فإن رسيان هذه 

االعراف يؤدي إىل ضياع هويتنا الدينية.
س ٨٦١: مـا هـو حكم املـرأة التي تلبس أو تتزيـن بلبس احليل أمام 
الرجـل االجنبـي مع االلتـزام الكامل باحلجـاب علًام أهنـا ال تتزين بقصد 

إظهار الزينة؟ 
r حيرم عىل املرأة إظهار زينتها للرجل االجنبي، عدا الكحل واخلاتم 

والسوار.
س ٨٦٢: تذكرون يف الرسـالة العملية جواز كشف الوجه والكفني 
فهل جيوز هلا الكشف حتى لو كان وجهها جذابًا بنحو يوجب نظر الرجال 

إليه بريبة؟ 
r نعم جيوز هلا كشـف الوجه من دون زينة غري الكحل، وجيب عىل 

الرجل غض النظر عنها إذا كان بريبة.
التلفزيـون  يف  املبتـذالت  النسـاء  إىل  النظـر  جيـوز  هـل   :٨٦٣ س 

وصورهن يف املجالت؟
r نعـم جيـوز ذلك إذا مل يكـن بريبة وبنحـو يثري الشـهوة. وإن كان 

االوىل االبتعاد عنه ملا قد يسبب ذلك الوقوع يف احلرام أحيانًا.
س ٨٦٤: نسـأل حول بعض املوظفني العاملني يف الدوائر واملعامل 
مـن اجلنسـني هـل هناك حرمـة أو كراهـة يف االحتـكاك الوارد فيـام بينهم 
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مـن الـكالم واالكل يف طبق واحد وغـري ذلك وما حدود هـذا االحتكاك 
املفروض كوهنم يعملون يف جمال واحد؟ 

١r ـ جيوز للمرأة كشـف الوجه والكفني مـن دون زينة إال الكحل 
بالوضع الذي كان متعارفًا قديًام واخلاتم والسوار. وحيرم عليها التزين بغري 
ذلـك، كام حيرم عليها كشـف ما زاد عىل الوجـه والكفني حتى القدمني فإن 

االحوط وجوبًا سرتمها.
٢ـ  حيرم عىل الرجل النظر للمرأة بريبة وتلذذ. كام أن االحوط وجوبًا 

للمرأة أن ال متال نظرها من الرجل وال تتأمل وحتدق به.
٣ ـ حيـرم عىل كل منهام أن يمـس االخر ولو بمصافحة أو تقبيل وأن 

كان بريئًا وبال ريبة بل ملجرد التحية اخلالصة.
٤ـ   ينبغـي هلـام جتنب اخللوة ولو بفتح باب الغرفة وجتنب االحاديث 
الكثـرية حيـث قـد جتـر للمفاسـد. واحلـذر من النـزوع للـرش والفسـاد. 

واالستعاذة من الشيطان الرجيم.
س ٨٦٥: هل جيوز اسـتعامل احلناء عىل االظافر بالنسبة للنساء، وما 

حكمه إذا كان ملفت للنظر؟ 
r ال جيوز ذلك إال أن تسرت كفيها أمام االجانب.

س ٨٦٦: مطّلقـة أيب وقـد انتهـت عدهتـا أو أرملتـه هـل جيـوز يل 
مصافحتها أو هي أجنبية؟

r جتوز مصافحتها وليست هي أجنبية.
س ٨٦٧: هل جيوز للمرأة أن تتعلم السياقة مع رجل أجنبي لكن يف 
مكان عام خمصص لتعلم السياقة من قبل الدولة. علًام بأن املرأة حمافظة عىل 

حجاهبا وعفافها الرشعي؟ 
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r نعم جيوز مع االمن من الوقوع يف احلرام. وينبغي التحفظ واالحتشام 
واالقتصـار عـىل مقـدار احلاجـة من االجتـامع بالرجـال واالختـالط هبم.
س ٨٦٨: هـل جيـوز للمـرأة أن تتعلـم قيـادة السـيارة عنـد الرجل 

االجنبي بحيث يذهبان معًا منفردين يف االماكن املخصصة للتدريب؟ 
r إذا أدى ذلك إىل الفتنة والريبة كام هو الغالب فهو حرام وإال فهو جائز.
س ٨٦٩: هـل أن ركوب املرأة يف السـيارة مع السـائق لوحدها من 

اخللوة املحرمة؟ 
r الظاهـر أن اخللـوة مكروهة وليسـت حمرمة. كـام أن الظاهر عدم 
صدقها يف مفروض السـؤال ونحوه إذا كان املكان منكشـفًا بزجاج ونحوه 

بحيث يطلع عليه الغري.
س ٨٧٠: لو افرتضنا إن الواجب يف االسالم أن تسرت املرأة مجيع بدهنا 
بضمنه الوجه والكفني، فهل جيوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها إذا اضطرت 
إىل العمـل خارج البيت بحيث تقع يف احلرج عند سـرتها وجهها وكفيها؟ 
r نعـم جيـوز ذلك مع الـرضورة للعمل خارج البيـت وال يكفي يف 

الرضورة التوظيف ونحوه.
س ٨٧١: يوجـد يف جمتمعنـا بشـكل واسـع نـوع من أنـواع الزواج 
وهو زواج االخدان الذي يشـري إليه قوله تعاىل : ﴿وال متخذات أخدان﴾ 
يعني بتعبري آخر أن الرجل ال يكتفي بزوجة واحدة يذهب وينشأ عالقات 
جنسـية قذرة يعني بمجرد أن حيصل عىل مبلغ من املال صار يشـبع نفسـه 
عن طريق غري مباح وغري مرشوع وال يوجد عنده رادع يردعه وال حد من 
حدود اهللا ليقف عليه، وهذا النوع من االنحراف جيعل االرسة ترتدى وإذا 
كان البنـاء هكذا بطريق االحياء إذا فتح االوالد عيوهنم إىل املجتمع ورأوا 
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هذا االنحدار يف آبائهم فسوف ينهجون هنجهم وهذا اليشء يسود املجتمع 
باملفارقات واالنحالل والرتدي.

ونسـأل سامحتكم هل أن الرشيعة وضعت هلذه القضايا حلول، وما 
هو عقاب من يفعل هذا الفعل وما هي االنعكاسات التي تنعكس عليه؟ 

r هـذا الزنى املحض الذي وضعت لـه الرشيعة احللول باحلث عىل 
تسـهيل أمر الـزواج، وعىل منع التـربج واختالط النسـاء بالرجال، ثم عىل 
عقوبة الزنا الرادعة، ولكن املسـلمني قل التزامهم بدينهم وبتعاليمه، والبد 

أن يصلوا ملا وصلوا إليه نتيجة ذلك.
س ٨٧٢: اخلنثى كيف يكون تعاملها مع حمارمها من النساء والرجال 
بالنسـبة إىل النظـر إىل ما بـني الرسة والركبة وغري ذلك مـن االمور،وكيف 
يكـون تعاملها مع النسـاء والرجال االجانب عنها وكيـف يتم تعيني بلوغ 

اخلنثى وكيف يتم تزوجيها؟ 
r إذا أمكـن متييـز حاهلا بالعالمـات التي يذكرهـا الفقهاء يف كتاب 
املـرياث كان عملها عىل ذلك وإن تعذر متييز حاهلا كان عليها االحتياط مع 

القدرة عليه، ومع تعذره يف حقها فاملرجع القرعة.
س ٨٧٣: التعارف باملراسلة بني الشاب والشابة هل هو جائز ابتداًء، 

وهل جيوز تبادل أشعار الغرام عن طريق الرسائل؟ 
r ملا كان ذلك مظنة الفتنة ومعرضًا للفساد فالالزم اجتنابه.

س ٨٧٤: شاب أعجبته فتاة من اقرباءه وفرص لقائهام متاحة ولكن 
ليـس بخلـوة تامة الن إنفراده مـع وجود االقارب، وعند سـؤاله يقول أنه 
يشعر بارتياح كبري حني ذلك اللقاء مع أنه يراعي حرمة اللمس واحلجاب 
علًام أن حجاهبا لتشويه الوجه لكنها هي أيضًا بحاجة إىل مثل هذا اللقاء كام 
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تقول لوجود مشاكل بني العائلتني وإذا كانت النية احلقيقية بحق وإخالص 
هـي الـزواج برخصة الدين ال اللهو هل هذا الوضـع املفروض جائز أو ال 

وما حكمه، نحيطكم علًام أنه ال يستطيع إيقاع عقد الزواج املؤقت؟
r ال بـأس باللقـاء بينهـام إذا مل يكـن مثـرياً وكان مـع املحافظة عىل 

احلجاب الرشعي.
س ٨٧٥: ما حكم شـخص ثالث كان جيمع الطرفني عىل هذا اللقاء 
املذكور يف السؤال السابق العتقاده أنه كان يفعل خريًا لعلمه بنزاهة العالقة 
كام يقول وقرابته من العائلتني. وعلمه بنيتهام احلقيقية وما يرتتب عليه االن 

عىل فرض حرمة عمله؟ 
r ال يشء عليه يف الفرض املذكور.

س ٨٧٦: أحـالم اليقظـة املتعارفـة عنـد الشـباب عزابـًا كانـوا أم 
متزوجني بخصوص ختيل امرأة معينة، وختيل جمامعتها هل جيوز 

أ ـ  إذا كانت امرأة جمهولة؟ 
r نعم جيوز.

ب ـ إذا كانت امرأة معروفة؟ 
r االحـوط وجوبًا تـرك ذلك، خصوصـًا إذا احتمـل ترتب احلرام 

عليه كاختالس النظر إليها والتلذذ باحلديث معها واستامع صوهتا.
س ٨٧٧: هل جيب عىل املرأة سرت الوجه والكفني وهل جيوز للرجل 

النظر إليهام؟ 
r ال جيب عىل املرأة السـرت إال مع الزينة املثرية، وال حيرم عىل الرجل 

النظر إذا مل يكن بريبة. واهللا العامل.
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س ٨٧٨: طبيبة أمراض نسـائية تضطر إىل إبراز يدها إىل املرفق أمام 
الرجال قبل كل عملية لغرض التعقيم ما حكمها؟ 

r جيـب عليها التسـرت عنهم مهام أمكنها ذلك ولـو بأن تطلب منهم 
عدم النظر إليها عند كشـف يدهيا. أو ختتار الوقت أو املكان الذي ليس فيه 
رجـال لكشـف يدهيا فإن ذلك واجب عليهـا. وإذا مل يمكنها ذلك وخافت 

عىل املريض جاز هلا كشف يدهيا.
س ٨٧٩: ما هو احلد الرشعي للحجاب وهل يكفي سرت البرشة مع 

إبداء معامل اجلسد؟ 
r جيب سـرت اجلسـد ما عدا الوجه والكفني وجيب يف السـاتر أن ال 
حيكي ما حتته كام جيب إخفاء مفاتن اجلسـد وجيب أن ال يكون السـاتر مثريًا 
ملفتـًا للرجال بزينتـه. وعن أهل البيتG أن املـرأة إذا تطيبت أو تزينت 
لغري زوجها فهي ملعونة حتى ترجع إىل بيتها أو إن فعلت كان حقًا عىل اهللا 
أن حيرقها بالنار. وغري ذلك من االخبار الناهية عن إشـاعة الفسـاد والفتنة 
بني الرجال والنسـاء ورضورة جتنب االثارة والشـهوة ولـزوم التعفف عىل 
املؤمنـني واملؤمنات ملا يف ذلك من ارضار عـىل املرأة والرجل وعىل املجتمع 

بصورة عامة.
س ٨٨٠: زوجـة االب هـل هـي من املحـارم وهل جيـوز النظر إىل 

شعرها مثًال؟ 
r جيوز النظر إىل شعرها لكن بغري تلذذ وشهوة.
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آداب النكاح وسننه
س ٨٨١: جتميـل املرأة ليلة الزفاف ب ٧٠٠ دوالر أمريكي أو أكثر 

إرساف أو ال؟ 
r هذا خيتلف باختالف االشـخاص واالمكنة وال إشكال يف أنه من 

سنخ الرتف املرجوح رشعًا.
إحـداث ُأمـور مكلفـة كاخليمـة جللـوس املدعويـن يف  س ٨٨٢: 
االعراس، وقد تبلغ أجرهتا مخسة آالف دوالر، وقد تكون رسًام يف الزواج 

ال يستطيعه الفقري؟ 
r احلال فيه كسابقه.

س ٨٨٣: وبعضهـم يضع اخليمـة يف أرض مملوكة بدون إذن املالك 
فام احلكم؟

r حرام.
س ٨٨٤: وقد متنع اخليمة من االستطراق فام احلكم؟ 

r حيرم االرضار باملارة.
س ٨٨٥: واخليمة ال حتجز أصوات النساء عن السامع فام احلكم؟ 

r حيـرم إسـامع الرجال صوت املـرأة إذا كان مثرياً للشـهوة واالوىل 
التجنب.

س ٨٨٦: ويتأذى املارة امللتزمون ويفرح غريهم فام احلكم؟ 
r كل يعمل عىل شاكلته وكل إناء بالذي فيه ينضح.

س ٨٨٧:هـل جيوز وطء الزوجة يف دبرها برضاها. وما احلكم لو مل 
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ترض. هل له أن جيربها؟ 
r جيوز ذلك عىل كراهة. ولكنه ال جيوز إال برضاها وال حيق للزوج 

أن جيرب زوجته عليه.
س ٨٨٨: هـل جيوز إتيان املرأة من الدبـر مع رضاها، وما احلكم يف 

عدم رضاها ولكن أجربها الزوج؟ 
r يكـره الـوطء برضا املـرأة وحيرم بغـري رضاها لكن لـو فعل كان 

معتديًا عليها ومل يكن زانيًا.
س ٨٨٩: مـا حكم وطىء الزوجة دبـرًا يف أيام العادة وغريها وهل 
هلا االمتناع عىل الفرضني اجلواز وعدمه وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟ 

r يكره وطؤها يف الدبر إذا كانت طاهرًا واالحوط وجوبًا تركه إذا كانت 
حائضًا. وال جيوز وطؤها يف الدبر إال برضاها فإذا امتنعت مل تسقط نفقتها.

االمتناع عن االنجاب
س ٨٩٠: هـل من حـق الزوج أن يمنع زوجته مـن العالج يف حالة 

عدم انجاهبا لالطفال مع العلم بأن العالج من قبل طبيبة؟ 
r ال حيق له ذلك إذا كان عدم االنجاب موجبًا للحرج عليها هذا إذا 

استلزم خروجها من بيته أما إذا مل يستلزم فال حيق له منعها مطلقًا.
س ٨٩١: هـل مـن حـق الزوجـة أن تلجـأ إىل العالج وبـدون علم 

الزوج سواء كان راضيًا أو غري راض عن عملها؟ 
r جيوز هلا ذلك إذا كان عدم العالج حرجًا عليها.

س ٨٩٢: هل جيوز عزل ماء الرجل عن ماء املرأة عند اجلامع؟ 
r نعم جيوز ولكنه مكروه إال برضاها.
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عقد النكاح الدائم
س ٨٩٣: إذا وافقـت املـرأة عىل الفاحشـة ومل توافـق عىل العقد هل 

جيوز اكراهها أو اجبارها عىل العقد بالقوة أو اخلداع؟ 
r ال جيـوز اكراههـا واجبارها وال يصح معه العقـد، أما اخلداع فال 
يتضـح املقصـود به. وعىل كل حـال إذا حتقق منهـا القصد للعقـد فأوقعته 
قاصـدة معنـاه باختيارهـا مـن دون اكـراه وال اجبار فالعقـد صحيح جيوز 

ترتيب االثر عليه.
س ٨٩٤: هل جيوز الزواج من الكافرة غري الكتابية؟ 

r ال جيوز الزواج من غري الكتابية من الكفار.
س ٨٩٥: املشـهور أنـه يكـره تزويـج االمامية من املخالـف، وهلذا 
العلـامء يف اخلليج(حفظهم اهللا) يمتنعون مـن إجراء العقد بينهام لعل الفتاة 
أو أهلهـا يرتدعون عن ذلك والذي حيصـل يف بعض االحيان أهنام يرصان 
عـىل التزويج من بعضهام البعض أو أن وليهام يشـرتط أن يكون العقد عند 
الشيعة دوهنم مع ذلك العلامء يمتنعون من إجراء العقد ووليها ال يقبل إال 
أن يكـون العقد عند الشـيعة فبهـذا االمر لعله يسـبب وقوعهام يف املعصية 

فنرجوا أن توضحوا لنا هذا املوضوع احلساس النه موضع ابتالء؟ 
r حيسـن االهتامم بمنع وقوع هذا االمر املكروه باالمتناع عن إجراء 
العقد، إال أن ذلك قد يزاحم بجهة راجحة أو الزمة تتوقف عىل االعرتاف 
بالواقـع فال ينبغي مع ذلـك االمتناع بالنحو املذكور، وال سـيام وأن إجراء 
العقـد قد يكون سـببًا يف حتلل عقد الزوج ونظره للحـق نظرة واقعية بعيدة 
عن التعصـب تقربه من االعرتاف به واعتناقـه، واحلكمة ومرونة الترصف 
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فوق كل يشء ما مل خترج عن احلد الرشعي.
س ٨٩٦: هـل جيـوز للمسـلم املتزوج من مسـلمة أن يعقد عىل غري 

املسلمة الكتابية عقدًا منقطعًا؟ 
r نعم جيوز.

س ٨٩٧: هل جيوز للمسـلم الزواج من غري املسـلمة الكتابية دوامًا 
وانقطاعًا؟ 

r نعم جيوز.
س ٨٩٨: هـل جيوز العقـد الدائم عىل الكافـرة مطلقًا أو خصوص 

الكتابية أو ال جيوز؟ 
r جيوز العقد الدائم عىل الكتابية عىل كراهة شديدة.

س ٨٩٩: هل أن إيقاع عقد الزواج بني شخصني ممن يعرف أحكامه 
بحاجة إىل إجازة احلاكم الرشعي وكذلك الطالق؟ 

r ال حيتاج ذلك إىل إجازة من احلاكم الرشعي.
س ٩٠٠: هل جيوز للمؤمنة أن تتزوج رجًال من املخالفني بعقد وفق 
أحـد مذاهبهم مـع مالحظة أن ذلك قـد يرتتب عليه تقسـيم املرياث وفق 

مذاهب املخالفني مستقبًال؟ 
r يكـره تـزوج املؤمنة مـن املخالف. واملهم يف صحـة الزواج وقوع 
عقد الـزواج بينهم املتضمن لالجياب من أحدمها أو من وكيله والقبول من 

االخر أو من وكيله سواًء كان موقع العقد مؤمنًا أم خمالفًا.
س ٩٠١: هل جيوز للمؤمنة أن تتزوج رجًال من املخالفني بعقد وفق 

أحد مذاهبهم(مذاهب العامة)؟ 
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r ال فـرق بيننـا وبينهـم يف كيفية العقد فإذا وقـع العقد منهم برىض 
الطرفني صح.

س ٩٠٢: امرأة صابئية متزوجة من رجل صابئي وأرادت أن تدخل 
يف االسـالم وعندهـا تسـعة أوالد فهددها عند اسـالمها بطردها وطالقها 
وأخـذ أوالدهـا وحماربتهـا من كافـة قبيلتها، فـام هو احلكم وكيـف تعالج 

أمرها، علًام أهنا أدركت أنه البد من االسالم؟ 
r جيب عليها االسـالم حتى لـو أدى ذلك إىل االنفصال من زوجها 
بل حيرم عليها أن تبقى معه بعد االسـالم ومتكينه من نفسـها ﴿ومن يتق اهللا 
جيعل له خمرجًا﴾ وسـيعوضها اهللا عن عشـريهتا بعشـرية االيامن واالسـالم 
حيـث يقول تعاىل: ﴿إنـام املؤمنون إخوة﴾. نعم إذا خافت عىل نفسـها من 
القتل أو نحو ذلك جاز هلا كتم اسالمها وقيامها بفرائضه باملقدار املستطاع 

حتى جيعل اهللا تعاىل هلا فرجًا.
س ٩٠٣: شـخص يعيش يف بالد الكفر يقـول: عىل حد ما أعلم أنه 
جيوز اسـرتقاق الكافر، وأنا بإمكاين أن أعيش مع فتاة منهم يف مكان واحد 
وال يمكننـي اجراء صيغة العقد املؤقت معها. وزوجتي ليسـت معي فهل 
أن نيـة متلكهـا ووضع اليد عليها واعتبارها أمـة يل كافية الن أكون موالها 
وهـل جيوز يل نكاحها عىل أهنا أمتى أحيط سـامحتكم علًام بأين ال أسـتطيع 
تقييدهـا واحلد مـن حريتها بحيث تتـرصف بأمري وبرضـاي دائًام كام هو 
معروف عن حياة الرق التي كانت سائدة يف القرون السابقة أو مشاهبة هلا؟ 

r ال يتحقق االسرتقاق بذلك، وال حيل به النكاح.
س ٩٠٤: هل جيوز الزواج من الزانية املسلمة أو غري املسلمة؟ 

r نعم جيوز.
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س ٩٠٥: زوج يريـد أن يتـزوج الثانيـة ولكـن ربـام تصـاب االوىل 
باهنيـار عصبـي أو ال أقل يكون إيذاء هلا، هـل جيوزللزوج مع هذا الفرض 

التزوج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج جمرد رغبته يف ذلك؟ 
r االيـذاء بمجرده ال يمنعه من الـزواج. نعم إذا بلغ مرتبة االرضار 

املعتد به بمرض الزم أو نحوه فاالمر مشكل.
س ٩٠٦: هل يصح إجراء عقد الزواج عن طريق االتصال اهلاتفي؟ 

r نعم يصح.

أولياء العقد
س ٩٠٧: هـل جيـوز للمؤمـن أن يتـزوج مـن املخالفـة زواج متعة 
وهل يشـرتط حينئذ إذن ويل أمرها إذا كانت بكرًا بالغة رشيدة وإذا مل تكن 
املخالفـة تتبع مذهبـًا معينًا من مذاهبهم كام هو شـائع اليوم وال تدري هل 
أن إذن ويل االمر يف حالتها رشط عندهم أم ال فهل جيوز الزواج منها متعة 

حينئذ بدون إذن ويل أمرها؟ 
r جيوز الزواج من املخالفة متعة وال يشرتط إذن أبيها إذا كانت بكرًا 
وكان الزواج من دون دخول أما مع الدخول فاالحوط وجوبًا اشرتاط إذن 
االب إال إذا كان مذهبه يعني االب عدم اشرتاط إذن االب يف زواج البنت.
س ٩٠٨: بكـر افتضـت بكارهتا بالزنى أو بعقد منقطع من دون إذن 
الـويل الهنا كانت رشـيدة واعتقدت بعدم االحتيـاج إىل االذن. فهل تعترب 
ثيبـًا، واملعـروف أن الثيـب ال حتتاج إىل االذن من الـويل، فهل هذه من هذا 

القبيل جيوز هلا أن تتزوج من دون االذن؟ 
r ال جيوز هلا أن تتزوج بغري إذن االب، الهنا بحكم البكر وال خترج 
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عن حكم البكر إال بزواج صحيح بإذن الويل مستتبع للدخول.
س ٩٠٩: إمـرأة تعتقـد بعـدم االذن من الـويل وأهنا رشـيدة وبالغة 
مـن العمر فوق اخلامسـة والعرشين مثًال وعقدت عىل نفسـها، فهل العقد 
صحيح أم العقد باطل وتعترب زانية ولو علم الويل بعد ذلك كذلك ال يأذن؟
r إذا كانـت عاملة بوجـوب مراجعة الويل رشعـًا ومل تراجعه كانت 
زانية، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة لبطالن العقد عىل كل حال. نعم 
إذا أذن الويل صح العقد. وينبغي للويل مالحظة مصلحتها ولو بعد تورطها 

يف العقد املذكور.
س ٩١٠: هنـاك بعـض الفتيـات بلغن مـن العمر فـوق الثالثني ومل 
يـأت نصيبها للتـزوج بالزواج الدائم، لكنها خائفة عىل نفسـها من الوقوع 
يف املحـرم ولكن يوجد من يتزوجها زواجًا منقطعـًا من دون إخبار وليها، 

فهل عقدها صحيح؟ 
r ال جيـوز الزواج املنقطع من دون إذن الـويل إال مع عدم الدخول. 
والبـد يف جواز الدخـول من إذنه يف الـزواج املذكور وينبغـي جتنبًا للحرام 
مصارحة الويل يف االمر وصدق احلديث معه، فإن أرص عىل املنع تعنتًا بدون 

مربر مقبول سقطت واليته.
س ٩١١: هل الثيب بالزنا تستقل بالعقد عىل نفسها والثيب بالزواج 
مل تسـتأذن فيـه ولّيها وقد كانت مقلـدة ملن جيّوز أومقّلدة ملـن ال جيّوز أو مل 

تراع ذلك أصًال. هل تستقل بالعقد عىل نفسها؟ 
r ال تستقل الثيب بالزنا بالعقد عىل نفسها، وكذا املتزوجة بغري إذن 

وليها. إال أن يكون وليها قد أمىض الزواج بعد وقوعه.
س ٩١٢: لو رشط االب عىل املتقدم للزواج من بنته أن يعطيه مبلغًا 



(٢٨٤)

من املال مقابل املوافقة عىل الزواج، هل هذا رشط الزم أو ال؟ 
r الظاهر عدم نفوذ الرشط.

س ٩١٣: شـاب مـع امـرأة اتفقـا عـىل العقـد والـزواج دون رضا 
الوالدين فهل ذلك العقد والزواج صحيحني أو ماذا؟ 

r إذا كانت املرأة باكرًا وكان الزواج دائًام فهو باطل.
س ٩١٤: شـخص أذن يف زواج ابنتـه الباكر الرشـيدة من شـخص 
خطبها ثم عدل ذلك قبل اجراء العقد وانتقاده بأن خاطب ابنته ليس كفؤًا 
هلـا من الناحيـة الدينية والدنيوية لكن البنت مل تطـع االب وتزوجت ذلك 
الشـخص واالب يريد فسـخ ذلك العقد. هل لالب أن يفسـخ أو ليس له 
ذلك وإذا كان له الفسـخ فهل أن العقد كان صحيحًا ثم فسـخ أو ينكشف 

بطالنه أساسًا؟
r العقـد يف املقـام وقع غري نافذ وال يصححه إال إمضاء االب، ومع 

عدم إمضائه له يبقى عىل البطالن.
س ٩١٥: هناك فتاة مؤمنة ترغب بالزواج من شخص كفؤ هلا رشعًا 
وعرفـًا لكن والدها يرفض زواجها مجلة وتفصيـًال النه يرى بأن املوضوع 
ملك شخيص له ولذلك هو يرفض كل خاطب إال أن تكون فيه مواصفات 
دنيوية كأن يكون صاحب مال أو أحد أقاربه حتى ولو ال يملك دينًا، فهل 

جيوز رشعًا أن يزوج االب ابنته عىل رغبته متجاهًال رغبتها؟ 
r ال يصـح زواج البنت من دون رضاها نعم لو رضيت تلبية لرغبة 

أبيها صح زواجها.
س ٩١٦: إذا عطل االب ابنته عن الزواج ولسـنوات عديدة النه ال 
يريد أن يزوجها من يرتضيه وحسب املواصفات الدنيوية هل يعترب ظاملًا هلا؟ 
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r ال جيوز له ذلك.
س ٩١٧: إذا كان رأي الوالد للعناد مع وجود الكفؤ فهل له الوالية 

يف منع يف العقد إذا أرادت البنت العقد مع كفؤ هلا؟ 
r إذا منعهـا أبوها من الكفؤ مـن دون مراعاة مصلحتها جاز للبنت 

تزويج نفسها وسقطت والية االب.
س ٩١٨: شـاب ممـن يرضون عـىل دينه وخلقـه تقـدم خلطوبة فتاة 
مؤمنـة بالغـة فاقـدة لـويل االمر مـن االب واجلد مـن االب.. ولكـن أمها 
رفضـت طلبه حيث تقول أهنا قد اسـتخارت وكانـت اخلرية (غري صاحلة) 
فهل تلزم االسـتخارة العـدول عن هذا االمر وهل تؤثـم أمها لالعرتاض 

عىل مثل هذا الزواج؟ 
r ليـس لالم حـق يف التدخل يف شـؤون البنت، وإذا فقـدت البنت 
أباهـا وجدها كان االمر إليها وحدها، واسـتخارة أمهـا الأثر هلا وال متنعها 
مـن تقرير مصريها. نعـم إذا أرادت البنت أن تسـتخري كان من حقها ذلك 
لكننـا ننصح بعدم االسـتخارة إذا كان اخلطيب مرضيًا يف دينه وخلقه، فقد 
ورد احلث رشعًا عىل الزواج من الشـخص املذكور، ويف احلديث الرشيف 
عـن النبـي8 أنه قـال: «إذا خطـب إليكم مـن ترضون ُخلَقـه ودينه 
فزّوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف االرض وفسـاد كبري»، ومل يرد من الشـارع 

االقدس االمر باالستخارة يف ذلك.
س ٩١٩: إذا كانت البنت الباكر من دين أو مذهب ال يرى وجوب 

استئذان الويل فهل جيوز التزويج هبا من دون ذلك؟ 
r نعم جيوز.

س ٩٢٠: إذا أزالت البنت بكارهتا بأصبعها مثًال فهل تعترب ثيبًا؟ 
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r ال جيري عليها حكم الثيب، بل البد فيه من زواج صحيح مع الدخول.
س ٩٢١: هل جيوز إزالة غشاء البكارة باصبع اليد مثًال أو بغري ذلك 

من قبل املرأة نفسها أو من قبل زوجها؟ 
r إذا كان ذلك برضا الزوجة وكانت بالغة رشيدة فهو جائز.

س ٩٢٢: املتعـارف عنـد بعض أهل الكتـاب أن زواج البنت بيدها 
فقط، فلو أراد املسلم الزواج منها فهل حيتاج إىل إذن أبيها أو جدها؟ 

r إذا كان مرجـع التعـارف املذكور إىل إيـكال االب أمر زواج ابنته 
إليهـا، بحيـث تكون مأذونة مـن قبله يف أن تتزوج من شـاءت صح الزواج 
منهـا بال حاجة إىل إذنه. وكـذا إذا كان التعارف املذكور مبتنيًا عىل القوانني 
الوضعيـة يف البـالد املذكور بنـاء عىل ما هو الظاهر مـن أن مبنى دينهم عىل 
ميض القوانني املذكورة عليهم، وأما إذا ابتنى ذلك عىل عصيان البنت البيها 

وللقوانني فال جيوز الزواج هبا إال بإذن االب.
س ٩٢٣: هل يعترب إذن الويل يف تزويج البكر البالغة الرشيدة؟ 

r نعـم جيب إذنه يف العقـد دوامًا أو منقطعًا مـع الدخول، وال جيب 
إذنه يف العقد عليها عقدًا منقطعًا مع عدم الدخول.

س ٩٢٤: هل تفتون بلزوم االذن من الويل يف زواج البكر الدائم؟ 
r نعم البد من إذنه.

س ٩٢٥: هـل جيـوز زواج البنت الباكر الرشـيدة بـدون إذن وليها 
وهل جيوز زواج البنت الباكر بدون إذهنا ولكن بإذن وليها؟ 

r جيوز الزواج من البنت الباكر الرشـيدة بـدون إذن وليها يف العقد 
املنقطع وحيرم الدخول وأما الدائم فال يصح إال بإذن الويل. وأما الزواج من 
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الباكر من دون إذهنا فهو باطل حتى لو أذن فيه الويل.
س ٩٢٦: هل استئذان ويل أمر البنت البكر البالغة الرشيدة يف التزويج 
هـو واجـب متعلق بالرجل الـذي يريد الزواج منها أو هـو واجب عليها؟ 

r هو واجب عليهام معًا.
س ٩٢٧: هل يعترب إذن الوىل يف زواج البنت الباكر يف الزواج الدائم 

والزواج املنقطع؟ 
r يعتـرب إذن الـويل يف الزواج الدائـم واملنقطع مـع الدخول ويصح 
الـزواج املنقطـع بـدون إذنه مع عـدم الدخول وبلـوغ املرأة فلـو وقع حرم 

الدخول حتى ولو رضيت املرأة.
س ٩٢٨:هل يعترب إذن الويل يف زواج البنت الباكر إذا كانت منفصلة 

عنه يف حياهتا وال يعيلها؟ 
r نعـم يعترب إذنه، فال يقع الزواج مـع منعه إال أن يكون مضارًا هلا، 

كام ال يعترب إذنه إذا تعذرت مراجعته مدة طويلة حلبس أو غيبة منقطعة.
س ٩٢٩: هـل جيـب اسـتئذان ويل أمـر البنـت الباكـر اليقـاع عقد 
الـزواج اسـتئذانًا عامًا أم هـل جيب أخـذ إذن وليها بإيقاع العقـد يف اليوم 

املعني واملكان املعني؟ 
r يكفي االستئذان العام وال جيب حتديد الزمان واملكان.

س ٩٣٠: هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها. وهل 
هنـاك فـرق بني الدائـم واملنقطع ويف حالة لـو فعلت ذلك هـل تعترب زانية 
والـزوج زان واالوالد أوالد زنى. مع أنـه لو علم وليها بالعقد فلن يرىض 
به. ولو كان والدها متوىف أو مسـافرًا سـفرًا بعيدًا وكـذا جدها البيها. هل 
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متلك أن تعقد عىل نفسها أم ال؟ 
r ال يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها البيها يف الزواج 
الدائم ويعترب الوطء بدون ذلك من الزنا مع االلتفات إىل لزوم االسـتئذان. 
إال أن يكـون قد منعها الويل مـن زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها. وإذا 
كانت فاقدة للويل فلها االستقالل بالعقد، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر 

انقطاع ال يمكن معه االطالع عىل موقفه.
هـذا يف الـزواج الدائم وأما املنقطـع فيجوز الزواج مـن الباكر بدون 
إذن وليهـا ولكن حيرم الدخول قبًال ودبرًا. ولكن عصيان ذلك ال يؤدي إىل 

اعتبار الوطء من الزنا.

أسباب التحريم
س ٩٣١: أنا رجل مل أرزق طفًال فتبنيت طفلة هل حتل عيل مع العلم 

أن زوجتي مل ترضعها؟ 
r الحتـرم عليك والتنسـب إليك والترث منك والتـرث منها وال 

حيل لك النظر إليها إذا كربت.
س ٩٣٢: أنا رجل فهل حترم عيل عمة والديت؟ 

r نعم حترم.
س ٩٣٣: لـو علـم االبن أن أباه قـد متتع بنفس املـرأة هل حترم عىل 

االبن لو أراد اجراء العقد عليها ثانية، إذا كان متتعه سابقًا لالب؟ 
r إذا سـبق عقد االبن عىل املرأة فعقد االب عليها عاملًا أو جاهًال ال 
يرتتـب عليـه االثر والوطء به مع العلم زنى ومع اجلهل وطء شـبهة، وعىل 
كل حال ال حترم بذلك عىل االبن، بل له الزواج هبا بعد خروجها عن العدة 
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إن حصل الوطء شبهة.
س ٩٣٤: الزنى بذات البعل هل يوجب احلرمة االبدية عىل الزانى؟ 

r نعم عىل االحوط وجوبًا.
س ٩٣٥: شـخص له زوجتان ولكل واحـدة منهام ذرية من الذكور 
واالناث من ذلك الشخص فإذا تزوجت االناث من الزوجتني املذكورتني 
فـإن أصهاره عـىل بناته من الزوجة االوىل هل حيرمون عـىل زوجته الثانية، 
وهـل أن أصهاره عىل بناته مـن الزوجة الثانية حيرمـون عىل زوجته االوىل 
(وبعبـارة أخرى هل حيق للزوجة الثانية وضـع احلجاب أمام أصهاره عىل 
بناتـه مـن الزوجـة االوىل وكذلـك للزوجـة االوىل هـل جيوز هلـا أن تضع 

احلجاب أمام أصهاره عىل بناته من الزوجة الثانية)؟ 
r إنام حيرم زوج املرأة عىل أمها دون غريها من زوجات أبيها، فيجب 
عىل كل من الزوجتني التحجب من زوج بنت االخرى يف الفرض املذكور.
س ٩٣٦: أخـوان كان من املقرر أن خيطـب االول ابنة عمه واالخر 
ابنـة خالته، ولكن االول تبدل رأيه ثـم بادر فخطب ابنة خالته (والتي كان 
من املقرر أن تكون الخيه) فام كان من االخ االخر إال أن حرم ابنة عمه عىل 
نفسـه بأن قـال (إن فالنة حمرمة عيل وهي كأختي مـدى احلياة) الهنا كانت 
من املقرر أن تكون الخيه، فهل ينفذ هذا التحريم أم جيوز له أن يتزوجها؟ 

r نعم جيوز له أن يتزوجها وال أثر ملا وقع منه من التحريم.
س ٩٣٧: هل حيل زوج املرأة عىل جدهتا من أمها؟ 

r حيرم عليه نكاحها وجيوز له النظر إليها.
س ٩٣٨: إذا تزوج االمامي من إمامية ثم طلقها، واعتدت وتزوجت 
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غريه وأنجبت بنتًا. هل جيوز لزوجها االول الزواج من بنتها؟ 
r ال جيوز.

س ٩٣٩: هل جيوز أن ترضع املرأة بلبنها أخ زوجها رضعات تنبت 
اللحم وتشد العظم؟ 

r ال مانـع من ذلـك وليس أثره إال حرمـة أوالد املرتضع عىل أوالد 
أخيـه، الهنم يكونون أوالد أخيهم. أما لو مل يرتضع فيكون أوالد عمهم ال 

غري فيحلون هلم.
س ٩٤٠: املعروف أنه الينكح أبو املرتضع يف أوالد صاحب اللبن، 
فلـو أرضعت اجلدة أبن بنتهـا فاحلكم باحلرمة املؤبدة بني الزوج والزوجة. 
فقـد حتصل بعض هذه احلاالت فهل جيب عىل املكلفني عىل نحو الوجوب 

الكفائي أن خيربومها بذلك؟ 
r ال جيـب االخبـار إذا كان جهلهام للجهل باملوضوع وهو حصول 
الرضـاع. وأمـا إذا كان للجهـل باحلكـم الرشعـي وهـو حصـول احلرمـة 
بالرضـاع املذكور فيجب االخبار ممن يتصـدى لتبليغ االحكام من املتفقهة 

من أهل العلم ونحوهم. ويف وجوبه عىل غريه إشكال.
س ٩٤١: فإذا كان املخرب يقع يف احلرج، أو باالخبار يتوقع أن يصل 

حال الزوجني إىل عدم حتملهام ذلك، فام هو التكليف الرشعي؟ 
r إن كان املراد باحلرج صعوبة تبليغ مثل هذا احلكم فليس هو عذرًا 
وإن كان املـراد به وقوع املخرب يف مضايقات مهمة فهو عذر. وإن كان املراد 
بعدم حتمل الزوجني عدم رضوخهام للحكم الرشعي فليس هو مربرًا لرتك 
االخبار. وإن كان املراد به وقوعهام يف أزمة نفسية ترض هبام رضرًا بليغًا فهو 

مربر لرتك االخبار.
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س ٩٤٢: هـل أخـت املرضعة تكون خالة للطفـل وعمتها وخالتها 
كذلـك وهل أخت صاحب اللبن تكون عمة للطفل وخالته وعمته كذلك 
أم فقط خيتص احلكم بأن املرضعة تكون أمًا له وصاحب اللبن يكون أبًا له 

وأبناؤمها أخوة له؟ 
r الرضاع ينرش احلرمة يف اجلميع.

زواج املتعة
س ٩٤٣:هـل جيـوز العقد عىل باكر عقد متعة بـدون دخول مداعبة 

فقط بدون إذن ويل أمرها؟ 
r نعم جيوز ذلك وحيرم الدخول حتى لو رضيت بذلك. لكن ينبغي 
احلـذر من االغراق الـذي يفقد به الطرفان السـيطرة فيقدمان عىل الدخول 

املحرم.
بـل ينبغـي احلذر مما قد يظهر عن الطرفني ويشـيع عنهـام مما يفقدمها 

كرامتهام ويشوه سمعتهام وقد جير عليهام من املشاكل اليشء الكثري.
س ٩٤٤: امـرأة مـن أهـل اخلالف. هل جيـوز هلا أن تتـزوج زواجًا 

منقطعًا من رجل إمامي؟ 
r نعـم جيوز هلا ذلك إذا اقتنعـت بجوازه وبخطأ فقهائهم يف حتريمه 
وسـد بـاب االجتهاد. أما االمامـي فيجوز له الزواج هبا عـىل كل حال فإذا 
اسـتطاع أن يقنعهـا باالقـدام عليه بحيث قصدت مضمـون عقده حلت له 

وإن مل تقتنع بجوازه رشعًا.
س ٩٤٥: يف حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع يف احلرام ورغبتها 
يف الزواج رغبة أكيدة ويف العادة ال يأذن االباء يف نكاح املتعة جهارًا لبناهتم 
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وهي عانسة قد جتاوزت الثالثني أو غري عانسة وتستحي أن تفاتح أباها بل 
ختاف منه خوفًا شديدًا. هل هلا أن تتمتع وتشرتط عىل الزوج أن ال يفتضها 

بل يالعبها فقط؟ 
r جيوز هلا ذلك.

س ٩٤٦: رجـل عقد عـىل امرأة عقدًا موقتًا ملـدة يومني وقبل انتهاء 
اليومـني عقد عليها عقدًا دائًام مع أنه مل هيبهـا املدة الباقية، واتفق أن الزوج 
دخل هبا بعد انقضاء اليومني وبعد مدة من أيام قليلة جدد الزوج والزوجة 
العقـد الدائـم احتياطًا مع عدم علمهام بأي يشء مما سـبق ودخل أيضًا بعد 
جتدد العقد. فام هو احلكم الرشعي هلذه املسألة نرجو التفصيل قدر االمكان؟ 
r العقـد الدائـم االول الواقـع بعد انتهـاء مدة العقـد املنقطع باطل 
والوطء املتحقق بعده وطء شبهة ال يؤثامن عليه ولكن املرأة تستحق به املهر 
املسـمى واملتفق عليه بينهام، والعقد الثاين صحيح ال غبار عليه وتستحق به 

املرأة املهر املسمى فلها املهر املسمى مرتني.
س ٩٤٧: الفتاة البكر املنحدرة من عائلة منحطة بحيث أن االب ال 
يبايل ماذا تفعل بنته، ففي هذه احلالة هل جيوز العقد عليها دون إذن االب؟ 
r ال جيـوز إال إذا خـرج االب يف أمرها عن مقتىض واليته من رعاية 
مصلحتهـا فنظر إىل مصلحته املادية أو الومهية من دون اهتامم بأمرها، وهذا 

أمر ال ضابط له.
س ٩٤٨: قام شـخص بعقد زواج ملدة سنة عىل امرأة ويف أثناء تلك 
املدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم عىل تلك املرأة فلام علم الشخص 
االول أجازها املدة. علًام أهنا ال تعلم أنه ال جيوز أن جيري عليها عقد ثان ما 
دامت هي بعقد موقت. فهل العقد الدائم ماض وال اشكال فيه أو أن هناك 
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حكًام آخر. علًام بأن الشخص االول عقد عليها بعقد موقت ومل يدخل هبا؟ 
r العقد الدائم باطل إذا وقع قبل اخلروج عن االجل وقبل هبة املدة 
نعـم ال حتـرم مؤبداً عىل الذي عقـد عليها ما دامت جاهلـة بذلك، وحينئذ 

يكفي جتديد العقد بعد خروج االجل أو هبة املدة.
س ٩٤٩: خمالفة أو كتابية ال تؤمن باملتعة ولكنها وافقت عليها فهل 

يصح أن جتري العقد عن نفسها أو البد من توكيل املؤمن باملتعة؟ 
r يصح منها االمران إذا قصدت املتعة بمعناها الرشعي. أما إذا كان 
ذلـك منهـا حمض لقلقة لسـان ومل تقصد إال االسـتمتاع مـن دون أن تقصد 

الزوجية فال يصح منها العقد سواًء أوقعته باملبارشة أو مع التوكيل.
س ٩٥٠: هـل جيوز العقـد متعة عىل البكر بـدون إذن الويل إذا كان 

الغرض منه االستمناء عدا الدخول؟ 
r نعـم جيـوز ولكـن يفرتض احلـذر من هيجـان الشـهوة خوفًا من 

الوقوع يف احلرام ومن التعرض ملشاكل اجتامعية كبرية.
س ٩٥١: وقـع االختـالف بني املسـلمني يف ترشيع املتعة ونسـخها 

فهل باالمكان اعطاؤنا صورة امجالية عن واقع االمر؟ 
r اتفـق املسـلمون عىل ترشيع املتعة يف عهد الرسـول8 ومن 
املعلوم أن مذهب أهل البيتG عىل اسـتمرار هذا الترشيع وعدم نسخه 
إال أن باقـي املذاهـب االسـالمية عـىل حرمتها مع وجود روايـات كثرية يف 
كتب وصحاح املسـلمني عىل اسـتمرار هذا الترشيع إىل عهـد اخلليفة عمر 
بن اخلطاب حيث هنى عنه برصاحة فقد ورد أنه خطب فقال: «متعتان كانتا 
عىل عهد رسـول اهللا وأنا حمرمهام وأعاَقب عليهـام»، ومل يلتزم هبذا التحريم 
كثـري مـن الصحابـة والتابعني حتى أن عبـد اهللا بن عمر كان ممـن ينقل عنه 
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اباحة املتعة فاعرتض عليه بعضهم بأن أباك حرمها فكان يقول سـنة رسول 
اهللا أوىل باالتباع. 

وتفصيـل هذه املسـألة غري ميسـور لنـا يف هذه العجالـة وهناك كتب 
كثرية مؤلفة يف هذا املجال. 

س ٩٥٢: هنـاك بعـض ممن يتنكر عىل ترشيع املتعـة ويقول بأهنا:إذا 
كانت جائزة فلامذا يتجنبها أرشاف الناس وال يعمل هبا؟ 

r مـن قـال أن االرشاف كانـوا يتجنبوهنـا يف أول الترشيع والتاريخ 
يؤكـد قيام مجاعة هبا. كام إنه ربام يكـون امتناع بعض الناس عن املتعة لعدم 
احتياجهـم إليهـا وربـام يكون ذلـك لتأثـري االعـراف والتقاليـد عليهم أو 
لتحريم السلطان هلا وعىل أي حال فال معنى لالعرتاض عىل ما ثبت أنه من 
الـرشع بمثل هذه االعرتاضات إذ أن الرشيعـة ال تؤخذ من أرشاف الناس 
أو غريهـم وإنام تؤخذ من املصادر الصحيحـة كالكتاب الكريم وأحاديث 
النبـي8 وأهل بيته، وإال فاالرشاف يصعب  ـ يف عرصنا ـ عليهم أن 
تتـزوج املـرأة ممن هو دوهنم يف الشـأن ويصعـب عليهم أن تتـزوج املرأة إذا 
مـات زوجها وطلقت خصوصًا إذا كانت كبرية السـن ويصعب عليهم أن 
تتـزوج املـرأة التي ليس هلا أب من دون رضا أكابر أهلها إىل غري ذلك مما ال 

يمكن البناء عىل حرمته من أجل استنكار الناس له.
س ٩٥٣: إذا كان االنسان املؤمن يؤمن بترشيع املتعة ولكن يصعب 

عليه أن يعمل هبا فهل يف ذلك ضري أو اشكال؟ 
r إذا مل يكـن ذلـك من جهة الشـك فيها فال ضري فيه إذ ليسـت هي 

مفروضة وإنام هي جائزة.
س ٩٥٤: ما هو الفرق رشعًا بني املتعة والزنى؟ 
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r املتعـة عقـد رشعـي كالـزواج الدائم مـن دون فـرق إال يف بعض 
اخلصوصيـات عىل ما هو مذكور يف كتب الفقه، فهناك العدة املشـرتكة بني 
الـزواج الدائـم واملتعة، حيث ال جيوز للمـرأة املزوجة بالـزواج الدائم بعد 
الطـالق وبالـزواج املنقطع بعد انتهاء املدة الزواج مـن رجل آخر إذا كانت 
مدخوًال هبا وإن كان مقدار العدة خيتلف كام أن الولد يلحق باالبوين جيب 
عليهام القيام بشؤونه يف النكاح الدائم واملنقطع كام أنه ترتتب بالعقد املنقطع 
أحكام املصاهرة، وال يثبت مجيع ذلك بالزنا. فهناك فرق عظيم بني االمرين 

وال يسعنا يف هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك.
س ٩٥٥: الزواج املوقت إذا ترتب عليه تشويه سمعة الطرفني، هل 

حيكم عليه باحلرمة؟ 
r حيرم عىل املؤمن تشـويه سـمعته وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه، 
فـإذا لـزم ذلـك من الـزواج املوقـت حرم، لكنـه ال يبطـل. كام أنـه إذا كان 
حصـول اهلتـك والتوهني خمتصًا بصـورة اعالن الزواج وظهـوره فال حيرم 
الزواج تكليفًا مع التسـرت بـه واخفائه بل حيرم اظهـاره ال غري دفعًا ملحذور 

اهلتك والتوهني.

العيوب والرشوط
س ٩٥٦: إذا اشـرتطت املـرأة قبـل العقد الدائم بـأن الطالق بيدها 

تطلق هي كيف ما تشاء هل يصح العقد؟ 
r يصح العقد ويبطل الرشط.

س ٩٥٧: نرجـو أن تبينـوا لنا مصـداق املجنون، النـه يوجد بعض 
املجانـني يدركون بعض االشـياء دون بعض أو باالحـرى نقول أن بعض 



(٢٩٦)

ترصفاتـه موافقـة للعقـالء دون بعض، والـذي حيصل لبعـض أهل العلم 
أنـه يؤتى لـه بمجنون أو جمنونة من هذه احلـاالت.. هل يصح تزوجيهام إذا 
كانـا يدركان قليًال معنى الزواج والغرض منـه وهل يكفي والية االب أو 
اجلد أم البد من إجازة الفقيه أو وكيله يف االمور احلسـبية ومع عدم وجود 
االب ملـن الواليـة يف حالة أخذ الوكالة هلا وتدرك قليـًال أن هذا العامل جاء 
ليزوجهـا، وهل يكفي أن يؤخذ منهـام الوكالة بالتلقني جمرد يقول ما يقوله 
العـامل طبعًا مـع عدم إحراز العامل بأن املجنون فهـم معنى الوكالة أم ال وما 
احلكم بالنسبة إىل املجنونني إذا كانا ال يدركان شيئًا، كيف يتم العقد عليهام؟ 
r املدار يف ترتب أحكام اجلنون عىل عدم حتقق القصد لليشء بالوجه 

املعترب عند العقالء يف ترتيب االثر. 
وهو أمر نسبي خيتلف باختالف االمور. نعم البد مع إدراكه للشىء 
إدراكه ملا يصلح له وما ال يصلح، فإذا كان يفهم معنى الزواج إال أن اختياره 
لـه أو رفضه له ال يبتني عـىل مالحظته ملصلحته بالوجه العقالئي فال اعتبار 
لعملـه، بـل يتعني مراجعـة وليه، وهـو االب واجلـد إذا كان جنونه متصًال 
بصغـره، ومع حدوثه وجتدده بعد البلوغ فاالحوط وجوبًا اشـرتاك الوالية 

بني احلاكم الرشعي والويل العريف وهو االقرب إليه نسبًا.
وحينئـذ إذا أدرك الويل حاجته للزواج زوجه بنفسـه بإجراء الصيغة 
مبـارشة ولـه أن يكتفي بإجـراء املجنون هلا بنفسـه أوتوكيلـه إذاكان يدرك 

معنى إنشاء الزواج أو التوكيل فيه.
س ٩٥٨: شـخص أقنع امرأة سنية بصحة العقد املنقطع، فتم العقد 
بينهـام وبعد فرتة وقبل انتهـاء فرتة العقد املذكورة أقنعهـا آخر بعدم صحة 
العقد املذكور وأنه منسـوخ وخمالف للرشع وفتـوى فقهاء العامة فاقتنعت 
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ببطالنه فهل جيوز أو يصح العقد عليها بالعقد الدائم حينئذ أو يكون الثاين 
باطًال؟ 

r ال يصـح العقـد عليها إال بعد خروج املـدة أو هبته هلا، الن العقد 
املنقطـع صحيح يف نفسـه بعد أن قصدت ايقاعه بام لـه من املعنى الرشعي، 
وجمرد عدوهلا عن االقتناع به ال يبطله، وال يتحقق به موضوع قاعدة االلزام.
س ٩٥٩: لـو كان للرجـل عيـب يف االنثيـني وحيتمـل معـه عـدم 

االنجاب، فهل جيب عليه اخبار الزوجة قبل الزواج او ال؟ 
r إذا كان تـرك االخبار غشـًا وتغريـرًا عرفًا وجـب االخبار وإال مل 

جيب وعىل كل حال لو مل خيرب فال خيار للزوجة. 

املهر
س ٩٦٠: هل جيوز جعل احلج مهرًا أو أن فيه جهالة؟ 

r نعم جيوز وإن كان فيه جهالة.
س ٩٦١: عنـد البعـض متعـارف أن يكون املهر نسـخة مـن القرآن 
الكريم ورأس قند، هل يكفي ذلك يف مسـمى املهر ويف صورة عدم اجلواز 
إذا كان املهر املعجل نسـخة من القرآن ورأس قند واملؤخر ألف دينار، هل 

جيزي املؤخر عن املعجل؟ 
r يكفي يف املهر كل مال صالح للمعاوضة رشعًا وإن كان قليًال.

س ٩٦٢: القـروض واملهور هل حتسـب عىل ما حددت يف وقتها أو 
تتغـري تبعًا لتغـري القيمة، فالدرهم والدينار قيمتـه احلالية ختتلف عن قيمته 

قبل عرشة أو عرشين سنة؟ 
r نعم حتسب عىل ما حددت يف وقتها وال تتأثر بتغري قيمة النقد.
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س ٩٦٣: يف بعـض االعراف ُحيّمل فاسـخ اخلطوبـة املصارف التي 
رصفهـا الـزوج اخلاطـب أو أهله بسـبب اخلطبة، كـام أن هناك مـن يقتطع 
مصارفها من املهر لو متت اخلطوبة فام هو احلكم الرشعي يف هذه املسألة؟ 

r ال يـرشع االمران معًا وال يسـتحق الـزوج أو أهله ما رصفوه عىل 
الزوجـة أو أهلهـا عند فسـخ اخلطوبة أو عند متاميتها مـن املهر إال أن يبتني 
رصفهم عىل رشط مسـبق واتفـاق بينهم وبني الطـرف االخر عىل ضامن ما 

رصفوه، وهو حيتاج إىل عناية خاصة.
س ٩٦٤: هل يصح جعل مهر الزواج حج بيت اهللا احلرام أو نسخة 

من القرآن الكريم، أو يعترب فيه جهالة فال يتعني املهر املذكور؟ 
r نعـم جيوز ذلك وال ترض هذه اجلهالـة، بل الترض اجلهالة يف املهر 

مع تعينه واقعًا إال أن ترجع للرتديد وعدم تعينه واقعًا.

القسمة والنشوز
س ٩٦٥: هل جيوز للمرأة والرجل صبغ الشعر باالصباغ الكيمياوية 
املتعـارف عليها اليوم بقصد اخفاء الشـيب وهل جيـوز للمرأة ذلك بقصد 

التجمل لزوجها؟
r نعم جيوز ذلك.

س ٩٦٦: تصديق الزوجة بام تقول بحيث يرتتب عىل هذا التصديق 
مفاسد كثرية كقطيعة الرحم مثًال، فهل هذا التصديق إثم؟ 

r الجيوزتصديـق الزوجـة وال غريهـا يف أمثـال ذلـك، وحتـى لـو 
َصَدقت ال جيوز ترتيب هذه االثار.
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س ٩٦٧: هـل من االفضل للمرأة أن تصـيل النوافل أم تقوم بأعامل 
البيت وهل أن عمل املرأة عبادة هلا؟ 

r لكل منهام فضله، ولكن ورد أن جهاد املرأة حسن التبعل.
س ٩٦٨: ما تكليف الزوجة أو االوالد مع والدهم إذا كان من أهل 

السفارة والبدعة؟ 
r ال يتضـح بنحـو اجلزم املراد باملصطلح املذكـور. لكن إذا مل خيرج 
عن االسالم وجب عىل الزوجة أداء حقه أما االوالد فالبد هلم من معارشته 
باملعروف حتى لو خرج عن حد االسالم. نعم إذا تيرس هنيه عن املنكر وجب.

س ٩٦٩: هل جيب عىل املرأة قبل زفافها أن تطيع زوجها؟ 
r الطاعة الواجبة عىل الزوجة هي إجابته إىل االستمتاع هبا إذا أراده 
وعـدم اخلروج من بيت زوجهـا. وحينئذ فقبل زفافهـا ودخوهلا يف بيته إنام 

جيب عليها إطاعته يف االستمتاع إذا كان ميسورًا وال جتب يف غري ذلك.
س ٩٧٠: امـرأة تعيـش مـع زوجها يف داره تقيض صـالة عن أخيها 

املتوىف دون علم زوجها الهنا تعرف أنه اليوافق، فهل هذا جائز هلا؟ 
r إذا مل توجـب الصـالة املذكورة ترصفًا زائـدًا يف دار الزوج أو ماله 
وال كانـت منافية حلقه عليها يف االسـتمتاع فهي جائزة صحيحة وليس من 

حقه املنع لو علم هبا.
س ٩٧١: ذكرتـم يف جواب إحدى االسـتفتاءات أنه إذا لزم الرضر 
الشديد عىل الزوجة من جراء زواج الزوج من امرأة أخرى فاالمر مشكل، 
ومل نعرف وجه االشـكال ما دام أن الزواج من حقه ثم هل يرسي هذا عىل 
كل ترصف مباح لشـخص إذا كان يوجب رضرًا نفسـيًا لشـخص أخر من 

دون اعتداء عليه طبعًا ـ؟ 
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r املـراد مـن الرضر املذكور هو الرضر البليـغ الذي حيتمل وجوب 
منعه عن املؤمن كاجلنون واملرض املستعيص ونحوه.

س ٩٧٢: هل جيوز خروج الزوجة من بيت زوجها يف حال تعرضها 
للـرضب أو االهانـة وااليـذاء مـن دون مربر مـع عدم وجود مـن يردعه، 
خصوصـًا إذا كانـت تتوقـع أو تعلم أنه سـيعاود ذلك. وإذا جـاز هلا ذلك 
فهل جتب عليه النفقة عليها وهي خارج البيت بحيث إذا امتنع منها حيق هلا 

مراجعة احلاكم للطالق؟ 
r نعـم جيوز هلا اخلروج من بيت زوجها إذا انحرص دفع الرضر عن 
نفسها به، وجتب النفقة حينئذ لعدم نشوزها باخلروج، وإذا امتنع عن النفقة 
حينئذ وطالبها بالرجوع من دون أن تتوثق من عدم حصول الرضر هلا جاز 

هلا رفع أمرها للحاكم الرشعي لطلب الطالق.
س ٩٧٣: يقـال: أن املـرأة ليـس من واجبهـا الطبـخ أوالتنظيف أو 
رضاعـة الطفل، فلو أن املتقـدم للزواج ال يعلم بذلـك وال الزوجة أيضًا، 
فهـل عـدم العلم يعترب قرينة عىل وجود رشط ضمنـي يف العقد وهو القيام 

بتلك الوظائف من قبل الزوجة؟ 
r ال يكـون ذلـك رشطًا ضمنيًا، كام اليكون تعارف توسـعة الزوج 
عـىل الزوجة يف النفقة والتسـاهل معها يف اخلروج من البيـت رشطًا ضمنيًا 

هلا عىل الزوج.
س ٩٧٤: جـاء يف كتـاب النـكاح (املنهـاج ج٣ املسـألة ٥١) : بـل 
يسـتحب هلا أي الزوجة التزين والتطيب والتهيؤء له.... ويف باب القسـمة 
(ص ٤٧ املسألة ١٨٧) : جيب عىل الزوجة التمكني من االستمتاعات عدا 
الوطء يف الدبر وإزالة املنفر، بل التهيؤ والتطيب والتزين بام هييؤه الزوج هلا 
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ويطلبه منها. فام هو الواجب عليها وما هو املستحب هلا؟ 
r الواجـب عليها االسـتجابة للـزوج فيام يطلبه منهـا وهييؤه هلا من 
أسـباب الزينة، واملسـتحب هلا التهيؤ والتزين ابتـداء وإن مل يطلبه منها، بل 

يستحب هلا عرض نفسها عليه.
س ٩٧٥: لو تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الزوج فأي الطاعتني 

أوىل للعمل هبا من قبل الزوجة؟ 
r طاعة الزوج هي االوىل.

س ٩٧٦: هـل جيـوز للمرأة إذا ُخريت بني أمريـن أمر لزوجها وأمر 
البيها فـأي االمرين تأخذ علًام أن االمرين رشعيان لكنها أخذت أمر أبيها 

فام هو رأيكم؟ 
r ال جيب عىل املرأة طاعة زوجها إال يف اخلروج من بيته ويف شـؤون 
االسـتمتاع وفيام عدا ذلك يستحب طاعة زوجها وعدم خمالفته عمومًا وإن 

كان ذلك خيتلف باختالف املوارد.
س ٩٧٧: زوج هدد زوجته بالطالق إذا ذهبت الداء حجة االسالم، 

أو لبس احلجاب، فهل ختالفه مع وقوعها يف احلرج إذا طلقت؟ 
r إذا كان احلـرج شـديداً جاز هلـا ترك احلجاب أو احلـج وكان هو 
املتحمـل للجريمـة. ولكن ال ينبغـي للمؤمنة التحرج من تـرك هذا الزوج 
قال تعاىل ﴿وإن يتفرقا يغن اهللا كًال من سـعته﴾. وعىل تقدير ترك احلجاب 
فينبغي هلا االقتصار عىل ما تقتضيه الرضورة من خمالطة الرجال االجانب.

س ٩٧٨: ومـن مفـروض السـؤال لـو أمرهـا بمقاطعـة أرحامهـا 
باخلصوص والدهيا، فام هو تكليفها الرشعي، وهل جيوز هلا الذهاب إليهم 

من دون إخباره؟
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r ال جيوز هلا اخلروج من بيته إال بإذنه.
س ٩٧٩: هل جيب عىل املرأة مطاوعة زوجها يف السفر البعيد؟ 

r نعم جيب عليها ذلك إذا مل يكن هلا عذر رشعي من خوف أو نحوه.
س ٩٨٠: هـل يتوقـف جـواز خـروج الزوجـة من البيـت عىل إذن 
الزوج ثم إذا منع الزوج زوجته الجل إيذائها ال لغرض عقالئي فهل حيرم 

عليها اخلروج؟ 
r نعـم يتوقـف جواز خروجها من بيتها عىل إذن الزوج، فلو مل يأذن 
حـرم عليهـا اخلروج وإن كان عدم االذن منه تشـهيًا ملجرد إعامل حقه. نعم 
هلا أن متتنع من القيام ببعض ما ال جيب له عليها من جهات اخلدمة أو غريها 

حتى يتفقان عىل ما يرضيهام معًا.

أحكام االوالد
س ٩٨١: هـل حيـق لـالم أن تسـقط حقهـا يف حضانـة الطفل دون 
السـنتني أم ال وإذا كان هلا ذلك فهل جيب عىل الويل حينئذ أن حيضنه أو ال 

جيب فتكون حضانته تطوعية؟
r من حق االم أن تسـقط حق احلضانـة ومتتنع منها الهنا الجترب عىل 
احلضانـة، وحينئذ يتعني عىل االب حضانته بنفسـه أو بمن يوكل ذلك إليه 

عمًال بمقتىض واليته.
س ٩٨٢: مـا هـي الفـرتة التي تكـون فيها حق احلضانـة لالم ومتى 

ينتقل لالب؟ 
r االم أحق بالولد الذكر واالنثى ما دامت ترضعه، فإذا فطم فاالب 
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أحق به. لكن ليس معنى ذلك استحقاق كل منهام حبس الولد عن االخر.
بل لالب يف دور الرضاع احلق يف االرشاف عىل الولد من وراء االم. وعليه 
بعـد الفطـام إبقـاء التواصل بني الولد وأمه إشـباعًا حلاجتـه حلنان االمومة 
عـىل مـا تقتضيه مصلحـة الولد حسـبام يشـخصه االب املسـؤول برعايته، 
عمًال بمقتىض واليته. وليس الولد متاعًا مملوكًا الحد االبوين يترصف فيه 

حسب إرادته كيف يشاء.
س ٩٨٣: الطفـل أو الطفلـة إذا كانـا يف حضانـة االم املطلقـة، فهل 
تسـقط حضانتها إذا سـافرت طويًال وإىل مكان بعيد، وهل تنتقل احلضانة 
يف حالـة سـفر االم إىل اجلدة والدة االم أم إىل غريهـا وإىل أي حد من عمر 
الطفل أو الطفلة تستمر احلضانة وهل يكون االب أحق بحضانة الطفل أو 
الطفلة من االم أو اجلدة إذا أراد أن هييء مربية للطفل أو الطفلة، وهل تنفذ 
حضانته إذاكانت املربية غريمسلمة، مع احتامل تأثريتربيتهاعىل نشأة الطفل 

أو الطفلة وخروجهام عن االسالم؟ 
r احلضانـة حق لالم يسـتمر مـدة الرضاع، فإذا جتـاوز الطفل زمان 
الرضـاع اختص هبـا االب وال تنتقل للجدة لالم والغريها وكذا إذا تركت 
االم الطفل وسـافرت. نعم جيب عىل االب مالحظة مصلحة الطفل فيهيء 
لـه احلضانة بالنحو الذي ال يرض ببدنه وال دينه. لكن ذلك ال يقتيض انتقال 

احلضانة لغريه، بحيث يكون حقًا لذلك الغري.
س ٩٨٤: هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل يشء معني إذا كان حمتمًال 
وقـوع رضر عليـه أو عليهـم وهل للوالد منـع الولد ال خلـوف الرضر بل 
الجل أن يرى مدى إطاعة ولده له أقول هل جيب عىل الولد اطاعة والده؟ 
r أما املنع بنحو القرس فال جيوز إال إذا كان الرضر مهًام بحيث حيرم 
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إيقاعـه بالنفـس. وأما املنـع بالنهي عن فعل اليشء مـن دون قرس عىل تركه 
فهو جائز لالب لكن ال جيب عىل الولد اطاعته إال أن يلزم من ترك االطاعة 
العقوق لكونه إسـاءة لالب وخروجًا عن مقتىض االبوة عرفًا بحيث يكون 
تعديـًا عرفـًا. هذا يف الكبري أمـا الصغري فلوليه أبـاه كان أو غريه منعه بنحو 

القرس عام يرضه مطلقًا.
س ٩٨٥: إين طلقـت امـرأيت منذ عدة سـنني وعنـدي منها ولد ذكر 
فادعـت يف ذلك الوقت بالولد وأخذتـه وبعد ميض مدة الرضاعة الرشعية 

فهل حيق يل أن آخذه منها وأربيه حسب ما أراه من املصلحة له؟ 
r جيوز لك املطالبة بالولد وأنت أحق به من أمه بعد انتهاء مدة الرضاع.
س ٩٨٦: رجل زنى بأمه بدون علمها حيث كان يسـتخدم يف ذلك 
مـادة خمـدرة وبعد فرتة محلـت االم فام هو حكم اجلنني الـذي يف بطنها وما 

حكم ذلك الولد وما حكم االم؟ 
r إذا كان أبـوه موجـودًا بحيث حيتمل كون الولد منه فالولد ملحق 
بأبيـه وإذا كان االب ميتـًا أو غائبًا فالولد ابن زنـى وال يرث من أبيه ولكن 

يرث من أمه وهو ملحق هبام معًا يف سائر االحكام.
س ٩٨٧: رجـل عقيـم كانت له زوجة وبعد مـدة من الزمن ولدت 
زوجتـه أربعة أوالد وبعد االستفسـار تبـني أن االوالد من والد زوجها فام 

هو حكم الزوجة وحكم االوالد وحكم االب الزاين؟ 
r حيكم عـىل االوالد بأهنم أوالد االبن الذي هو الزوج للمرأة، وال 
حيكم بأهنم أوالد زنى من أبيه إال أن يعلم ذلك يقينًا بنحو ال يقبل أدنى شك.
س ٩٨٨: لـو لقحـت دكتـورة مـا جمموعة من النسـاء لعـدة أعوام 
وأنجبـن ثـم اعرتفت أهنا تلقح النسـاء بمنـي زوجها بدل مـن مني أزواج 
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النساء، ما حكم االوالد املذكورين وما حكم تصديقها يف ذلك؟ 
r ال ينسـب االوالد املذكـورون إىل زوج الدكتـورة، وال إىل أزواج 

النساء امللقحات إال مع العلم بحقيقة احلال.

التبّني
س ٩٨٩: شـخص وجد طفل يف الشارع العام وله من العمر يوم أو 
يومني أخذه ورباه. هل جيوز أن جيعل له أسم ويسجله باسمه. وإن كان ال 
جيوز مثًال، فهل يبقى بدون هوية شخصية وكيف يعيش يف هذا الوقت وما هو 
رأي سامحتكم بالتبني أي رجل يتبنى طفل أو طفلة النه ال يولد له أطفال؟ 
r جيـوز ذلك، بل يؤجر عليه لكن برشط أن ال خيتلط نسـب الطفل 
بنسـبه، فيثبت ذلك ويشـهد عليه بصـورة رشعية ليمنعه مـن املرياث ومن 

الدخول عىل النساء وال أثر لتسجيل اهلوية.
س ٩٩٠: رجل عقيم يعطيه أخوه ولد ويسجل يف االوراق الرسمية 

باسم العم هل جيوز؟ 
r ال جيوز تسجيل الولد باسم غري أبيه إذا وجب ضياع نسبه. كام أن 

الولد يبقى أجنبيًا عن زوجة عمه فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ.
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تسمية املولود
س ٩٩١: هل جيوز أن يسـمي املسـلم أوالده بأسـامء غري إسـالمية 
كأسـامء النصارى وغريهم وهل جيب رشعًا أن يسمي أوالده بأسامء معينة 

يف االسالم أم هو خمري يف اختيار أي اسم يشاء هلم؟ 
r ال جيب التسـمية بأسـامء معينة وإنام يسـتحب التسـمية باالسـامء 
املتضمنـة للعبوديـة هللا تعاىل وبإسـم حممد وأمحد وعيل واحلسـن واحلسـني 
وجعفـر وطالب وعبـداهللا ومحزة وفاطمة وأسـامء االنبياء عـىل أخبار أهل 
البيتG. كام يكره التسمية بأسـامء أعداء أهل البيتGوبأسامء حكم 
وحكيـم ومالـك وحـارث ورضيـس ورضار ومـرة وحـرب وظـامل. وأما 
التسـمية بأسـامء النصارى فتحرم التسـمية هبا الهنا ترويج للكفر والباطل 

وتأييد له، وال حترم يف غري ذلك.
س ٩٩٢: هل باالمكان التسـمية بأسـامء االئمةG كاملة كمحمد 

الباقر أو جعفر الصادق أو فاطمة الزهراء؟ 
r نعم جيوز ذلك.

الوالية عىل الصبي
س ٩٩٣: الطفل الصغري غري البالغ ذكرًا كان أو أنثى إذا تويف والده 
وُنِصَبـت أمـه َقّيمـة عليه من قبـل حاكم الـرشع فهل تسـقط قيمومتها إذا 

تزوجت بعد ذلك؟ 
r ال تسـقط قيمومتها إذا مل يؤخذ عدم الزواج رشطًا يف القيمومة أو 

يف االذن يف الترصف من قبل حاكم الرشع.
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س ٩٩٤: رأيكـم بالواليـة عىل الصبي كمسـألة نظريـة ولو بلحاظ 
الواقع القائم حاليًا ما مدى لزوم إطاعة االب العادل عىل فرض تشخيص 

املوضوع مبسوط اليد؟ 
r لالب الوالية عىل الصبي عادًال كان أو فاسقًا، غايته أن ترصفه ال 
ينفذ إذا أوقعه معتقدًا كونه مرضًا بالصبي. وأما عىل الولد الكبري فال والية 
له سـواًء كان عادًال أو فاسـقًا أيضًا. وجيب عليه طاعته يف مورد يكون ترك 
طاعته قطيعة وعقوقًا، كام لو احتاج لعون يقدر عليه الولد ومن شأنه القيام 
به فطلبه منه فلم يفعل، وال جتب يف غري ذلك وإن كانت مستحبة، بل خيشى 

من عدمها اخلذالن وسلب التوفيق إال مع الرضورة العرفية.

تربية االوالد
س ٩٩٥: ذكرتم أن الالزم عدم رضب الولد أكثر من ست رضبات 
برفق فهل هذه فتوى ثم هل يبقى احلكم إذا مل ينفع هذا املقدار يف تأديب الطفل؟ 
r هذه فتوى. إال أنه جيوز الزيادة عليها عند احلاجة والرضورة لعدم 
كفايتهـا يف تأديـب الصبـي وكف رشه كـام أرشنا إليه يف املنهـاج. فاخلمس 
والسـت هـي مقتىض االصل االويل لتحقيـق التأديب إذا مل يعلـم بكفاية ما 

دوهنا، وال بعدم كفايتها.
س ٩٩٦: ذكرتم أن رضب الصبي ال جيوز أن يكون الجل االنفعال 
والتشـفي علًام أن االب قد يرضب ولده الجـل ارتفاع صوته وازعاجه أو 
لكونه يمنع بعض أهله أو ضيفًا يف الدار من النوم أو نحو ذلك فهل هذا جائز؟ 
r ال بـأس بذلـك إذا كان مـن أجل تأديب الصبـي أو من أجل دفع 

رضره وكف رشه، أما إذا كان ملجرد التشفي فهو حرام.
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س ٩٩٧: شـخص يـرضب أخـاه الصغـري املشـاكس وذلـك لقلـة 
احرتامه وأدبه ولكن االب يرفض ذلك فهل يعترب ذلك للوالدين عاق؟ 

r ال جيوز له رضب أخيه من دون إذن أبيه، النه ليس له الوالية عليه، 
وإذا أذن له جيب عليه أن يقترص عىل رضبات قليلة إال إذا احتاج إىل الزيادة.
س ٩٩٨: مـدرس يعمـل يف إحـدى املـدارس قـد يضطـر لـرضب 

االوالد ملصلحتهم، فهل جيوز ذلك؟
r جيـوز إذا كان بإذن وليهم مـع االقتصار عىل مقتىض حاجتهم من 

دون إغراق يف ذلك نتيجة االنفعال النفيس وحب التشفي.

النفقات
س ٩٩٩: بعد االحداث االخرية يف عام ١٩٩٠ سـجن شـقيقي وال 
زال مسـجونًا ال أعـرف عنـه إن كان حيًا أم ميتًا وكان يسـكن هو وزوجته 
وطفلني هلام معي يف دار ورثناها من أبونا ويسكن معنا يف نفس الدار والديت 
واخـويت وكان كل منـا (نحـن االخوة مجيعـًا) يرصف يف البيـت من حيث 
املعيشـة وأدوات املنـزل وإعادة بنـاء البيت وال حياسـب أحدنا االخر عىل 
مقدار ما يرصفه النه ال فرق بيننا. خالل هذه الفرتة وأخي يف السجن كانت 
زوجته وطفاله سـاكنني معي يف ذلك الدار وأنا مسؤول عن معيشتهم. يف 
العـام املايض أخذت زوجة أخي أطفاهلا وذهبـت إىل بيت والدها علًام أهنا 
بنـت خالتـي. االن تريد مني زوجة أخي مجيع ما كان الخي املسـجون من 
أمـوال وأثـاث البيت علًام بأن االثاث أغلبه مشـرتك ومشـاع. بـامذا يأمرنا 
سـامحتكم بالعمـل فيام يريض اهللا وهل أعطيها اموال أخي املسـجون.علًام 

بأهنا تستلم وارد البستان سنويًا؟ 
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r ال جيوز دفع حصة أخيك لزوجته مادمت مل تعلم بوفاته، بل جيب 
عليـك حفظ حصته له. نعم لزوجته حق املطالبة بنفقتها من ماله فلك بذل 
النفقة هلا منه وكذا جيب عليك بذل نفقة أطفاله منه إذا كانوا يف حاجة. نعم 
البد من مراجعة احلاكم الرشعي قبل دفع النفقة هلم إال أن تكون وكيًال عن 

أخيك فتستغني حينئذ من استئذان احلاكم الرشعي.
س ١٠٠٠: إذا امتنع الزوج من إعطاء النفقة الواجبة عليه فامذا حيق 

لزوجته؟ 
r هلا أن ترفع أمرها إىل احلاكم الرشعي وتطلب منه طالقها.

س ١٠٠١: ماذا يقصد من النفقة املتعارفة الواجبة عىل الزوج واالب 
هل املقصود املناسب لشأن الزوج أو املناسب لشأن الزوجة بحدود ما يقدر 

عليه الزوج من دون حرج؟ 
r النفقة الواجبة للمذكورين يف املسـكن الذي يسـرت الساكن ويقيه 
احلـر والربد واملطر ونحوها ويمنعه من عوادي الناس واحليوانات، واملأكل 
بالنحـو الذي حيتاجه البـدن ويقوم به، ويلحق به الـرشب وامللبس باملقدار 
الـذي حيتاجـه البدن وال يسـتلزم التوهني. وختتص الزوجـة بالنفقات التي 
يتوقف عليها االسـتمتاع إذا طلبه الزوج منها كنفقة الزينة والغسـل الرافع 
للنفرة ونحوه. بل االحوط وجوبًا قيامه بنفقة غسل اجلنابة التي هو سببها. 
وأمـا مـا زاد عىل ذلك فهو من التوسـعة املسـتحبة رشعًا كام أنه من حسـن 
املعـارشة الذي إذا تبانـى عليه أفراد العائلة بـذل كل منهم فوق ما عليه من 

مال أو خدمة.
س ١٠٠٢: رجـل ثـري بخيل عـىل عياله، تأخذ زوجتـه من أمواله 

بغري علمه، وال رضاه لو علم، تنفقها عىل عياله وبيته، هل جيوز ذلك؟ 
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r ينبغي مراجعة احلاكم الرشعي يف ذلك.
س ١٠٠٣: زيد سـفيه يف ترصفاته املالية يرصف أمواله يف غري حملها 
أو يترصف مما هو ليس من شأنه أو يقرض بعض الناس ويأيت يف آخر الشهر 
ليس لديه يشء حتى ينفق عىل زوجته وابنه، فتقول زوجته عندما رأيت منه 
هـذه احلالة ترصفـت من وراءه ملصلحته ومصلحة ابنـه وبيته فرصت آخذ 
مـن جيبه يف كل مـرة مبلغًا مـن دون إخباره حتى أمجع املـال ليوم الضيق، 
فهل جيوز هذا يل أم ال وهل هذا الترصف حيتاج اىل إذن احلاكم الرشعي أو 

وكيله لكونه سفيهًا؟ 
r الظاهر أنه ال بد يف السفه من كون عدم حفظ املال ناشئًا عرفًا عن 
قصور يف االدراك، بحيث ال حيسـن الترصف بسبب قصوره. أما لو مل ينشأ 
تضييـع املال عن قصور يف االدراك بل عن اهتاممات خاصة بالشـخص فال 
يتحقق به السفه عىل أنه لو حتقق السفه فليس للزوجة الوالية عليه بل يشرتك 
فيها احلاكم الرشعي والويل العريف، وهو اقرب الناس له نسبًا عىل االحوط 
وجوبـًا. نعم لو احرزت الزوجة منه الرضا بعـزل يشء من ماله وحفظه له 
عنـد احلاجة جاز هلا ذلك من دون اسـتئذان منـه، لكن ال جيوز هلا الترصف 
فيـه باالنفـاق أو نحـوه وال ينفـذ ترصفهـا إال بإذنـه أو إجازته بعـد ذلك.
س ١٠٠٤: تدعـي علوية بأن أباها مقـرص يف الرصف عىل أهل بيته 
ووصل بنا احلال أننا نتسكع أمام املساجد لنحصل عىل بعض املال لنرصف 
عـىل أنفسـنا وحتى أهـل املنطقة يعرفـون عن هذا السـيد بأنه غنـي ولكنه 
بخيـل عـىل عائلته، فهل جيـوز يف فرض اعطـاءه النفقـة أن تعطى من حق 
السـادة ويف فرض أن االب يدعي بأنـه عليه الواجب من النفقة من امللبس 
واملأكل فقط وال جيب عليه اعطاء بقية املسـتلزمات كأشـياء خمتصة بالنساء 
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مثًال ومحل مبلغ بسـيط حيمله الولد يف جيبه حسـب العـادة. ويف مفروض 
السـؤال إذا كان عـىل االب وجـوب هـذه املسـتلزمات الن الوضع احلايل 
والعـادة والعـرف جار عـىل ذلك فام هـو تكليـف االوالد والزوجة، فهل 
جيـوز للزوجة أو الحد االوالد أخذ املال مـن ورائه ومن دون رضاه حتى 

يمكنهم الرصف عىل انفسهم؟ 
r الظاهر أنه ليس عىل االب حتمل هذه النفقات، وال جيوز هلم أخذ 
املال منه هلا من دون علمه. وجيوز دفع حق السادة هلم إذا كانوا عاجزين عن 

التكسب أو كان غري الئق هبم.
س ١٠٠٥: الزوجة هل تلحق بذي الرحم أو ال وإذا كانت ال تلحق 
فهـل جيـوز هلا أن متتنع عن مطالبـة الزوج هلا باهلبة بعنـوان أهنا تعتربها من 

النفقة الواجبة لو كان هو غري منفق عليها؟ 
r ليست الزوجة من االرحام فيجوز الرجوع يف ما يوهب هلا، وأما 
النفقـة فلهـا أخـذ ما أعطي إليهـا بدًال عن النفقـة، ومع التنـازع بينها وبني 

الزوج يف النفقة جيب الرجوع للحاكم الرشعي.
س ١٠٠٦: رجـل تـزوج بامـرأة ثانية. وقد ترك زوجتـه االوىل فلم 
يواقعهـا ومل ينفق عليها علًام أن له منها ثالثة أوالد وثالث بنات ويف بعض 
االحيان أن هذه املرأة خترج لزيارة العتبات املقدسة أو لكسب الرزق بدون إذن 
زوجها. فهل عليها اثم أو حكم آخر. وأن نفقة أطفاهلا ومعيشتهم من كدها؟ 
r إذا كان ظاهر حاله إيكال االمر هلا تترصف كيف شـاءت جاز هلا 
اخلروج من دون إذنه. وكذا إذا كان قد تركها يف بيت مستقل ال يمر عليهم 

فيه وال يتصل هبا وهبم.
س ١٠٠٧: مـا حكم النقود التي تأخذها الزوجة بدون علم زوجها 
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ملصلحة البيت علًام أنه يرشب اخلمر يف هذه النقود؟ 
r ال حيل هلا أخذها من دون إذنه.

س ١٠٠٨: هل تسقط نفقة الولد عن أبيه إذا كان متمكنًا من التكسب 
ولكنه متقاعس عنه وهل عىل االب االسـتمرارعليها، وهل يشـمل احلكم 

االبوين إذا كانا متمكنني من التكسب ومتقاعسني عنه؟ 
r إذا كان مـن جيـب االنفـاق عليه من االرحام قادرًا عىل التكسـب 

الالئق بحاله فال جيب االنفاق عليه إذا تقاعس عنه.

فقد الزوج
س ١٠٠٩: الغائـب الـذي ال يمكـن معرفـة خربه مـا حكم زوجته 

سواء أنفق عليها وليه أم ال؟ 
r إذا أنفـق عليهـا وليه وجب عليها الصـرب، وإذا مل ينفق عليها وليه 
كان هلـا أن ترفع أمرهـا للحاكم الرشعي فيؤجلها إىل أربع سـنني من غيبة 

الزوج حتى يستكمل الفحص عنه، ثم يطلقها.
س ١٠١٠: الغائب احلي املفقود ما حكم زوجته؟ 

r جيب عليها الصرب.
س ١٠١١: امرأة غاب زوجها ومل تعرف حاله. فتزوجها رجل وهو 
يعـرف حاهلـا أهنا ذات بعل غائب مل يعلم خربه ثـم بعد مدة تبني الواقع أن 
زواجها من هذا الرجل وقع بعد سنة من وفاة زوجها االول ما حكم زواجهام؟ 
r يبطـل زواجهـام وعليهـا عـدة الوفـاة حـني بلـوغ اخلرب هلـا. فإذا 
خرجـت من العدة كان للرجل الثـاين جتديد العقد عليها وأن كان االحوط 
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مؤكدًا ترك ذلك وافرتاقهام.
س ١٠١٢: املـرأة املتـويف زوجها الغائب هل تكـون عدهتا من حني 

موته أو من حني بلوغها خرب موته؟ 
r من حني بلوغها خرب موته.

س ١٠١٣: هنـاك امـرأة قد تزوجت وصار عندهـا طفل وبعد فرتة 
فقد عنها زوجها وال تسـتطيع العثور عليه وعىل أي خرب منه وال تعلم هل 
أنـه حي أم ال. فهـل تبقى عىل ذمته أم ال وهل تسـتطيع أن تتطلق منه لكي 

تتزوج غريه؟ 
r ال جيوز هلا أن تتزوج أال بعد أن ترفع أمرها للحاكم الرشعي حتى 

يطلقها وفق الضوابط الرشعية للطالق.
س ١٠١٤: رجـل متـزوج مـن امـرأة، وبعد فـرتة هاجـر مرغًام من 
إرادته وهو يف هجرته يعول وينفق عىل زوجته وعياله وال يستطيع أن يعود 
إىل زوجتـه وال تسـتطيع هي االتصال بـه لطلب الطالق فهـل تتمكن من 

احلصول عىل الطالق فيام إذا رفعت أمرها للحاكم الرشعي؟
r إذا امتنع الزوج من االنفاق عليها جاز للحاكم الرشعي طالقها.



(٣١٤)

كتاب الطالق
رشوط الطالق

س ١٠١٥: إذا طلق الرجل امرأته وهويف حالة غضب شديد بحيث 
منع أو سلب قصده فهل يصح منه الطالق؟ 

r ال يصح الطالق مع الغضب الشديد الذي يسلب القصد.عىل أنه 
ال يصح الطالق للمرأة حتى مع القصد إال يف طهر مل يواقعها فيه.

س ١٠١٦: رجـل من مذهب السـنة تـزوج امرأة شـيعية بإذن أبيها 
والرجـل ملتـزم دينيًا وحيب أهـل البيتG وبعد مدة مـن الزمن حصل 
بني الزوجني بعض املشاكل بينهم وقد تدخل بعض أهل اخلري باصالحهم 
ولكـن أبو البنت عندما سـمع هبذه املشـاكل دخل يف املشـكلة بدًال من أن 
يرجـع الود بينهـم أراد الطالق ومل يقبل أي اصـالح بينهم، ولكن الطالق 
وقـع اجبارًا عىل البنت خوفًا مـن أبيها وأكرهها عىل ترك الرجل حفظًا من 
اتساع املشكلة، فهل يقع هذا الطالق وإذا كان الطالق خلعي هل يقع وإذا 

وقع ما هو العمل من أجل ارجاع الزوجني؟ 
r إذا ُاكـره الزوج عىل الطالق فال يصح الطالق وأما إذا أراد الزوج 
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الطـالق وريض بـه ولـو من أجـل التخلص من املشـكلة فيصـح الطالق. 
ولكنـه ال يقع خلعيـًا إذا كانت الزوجة مسـتعدة للقيام بحقـوق الزوجية. 
وعليه فيحق للزوج الرجوع إىل زوجته إذا كانت يف العدة وأما بعد انتهائها 

فاالحوط وجوبًا اعادة العقد من جديد.
س ١٠١٧: الشـخص املنحرف عن الرشيعة، لـو طلق زوجته دون 

شهود هل أن طالقه صحيح؟ 
r ال يصـح طالقـه، إال إذا كان خمالفًا ال يشـرتط يف مذهبه االشـهاد 
يف الطـالق، فـإن طالقه وإن كان باطـًال إال أنه جيوز إلزامه بـه والزواج من 

زوجته إذا طلقها من دون اشهاد.
س ١٠١٨: لـو طلق الفقيه زوجة الغائب، ثم ُعلم وجوده فيام بعد، 
وكان التقصري منه بعدم اخبار زوجته بوجوده، هل أن طالق الفقيه باطل؟ 
r إذا متـت رشوط الطـالق كان صحيحـًا وال يبطلـه ظهـور حيـاة 

الزوج. نعم إذا ظهر يف العدة كان له الرجوع هبا.
س ١٠١٩: امـرأة طلقت أمام حاكم رشعي وكانت حامل مسـتبينة 
وأخفت محلها عىل احلاكم الرشعي وأجريت الصيغة وطلقت هل الطالق 

صحيح أم ال؟ 
r اخفـاء احلمل ال يؤثر عىل صحـة الطالق فإذا كان الطالق جامعًا 
لرشائطه فهو صحيح حتى لو كانت حامًال، وخترج من العدة بوضع احلمل.
س ١٠٢٠: رجـل طلق زوجته يف ٩٥/٨/٢٥ طالقـًا خلعيًا بدون 
حضور شـهود ثم طلقها مـرة ثانية يف ٩٥/٩/١٤ وبدون حضور شـهود 
أيضـًا علـًام أهنا رجعت إىل زوجها بعد الطـالق االول لعدم ثبوت الطالق 
وأمـام رجـل الدين نفسـه ثم رجعـت بعد طالقهـا الثاين إىل ذمتـه فطلقها 
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يف ٩٧/٢/١٧ وبحضـور شـهود عـدول اثنان ثـم أرجعها إليـه يف تاريخ 
٩٧/٤/١٧ قبل اكامل عدهتا:

١ـ  هـل أن الطلقتـني االوىل والثانيـة أعاله تعـدان طالقني أم طلقة 
واحدة يف نفس العدة؟

٢ـ   هـل أن الطالقـني املذكوريـن أعـاله االول والثاين مهـا جائزين 
رشعًا ويعدان طالقًا علًام أهنام بال شهود؟ 

٣ـ   هـل أن الطـالق الثالـث يعتـرب بينونة كـربى علـًام أن الزوج قد 
أرجعها االن معتقدًا منه أن الطالقني االول والثاين فاسدين؟ 

r يبطل الطالقان االوالن. وال يصح إال الطالق االخري إذا متت فيه 
بقية الرشوط بأن كان يف طهر مل يواقعها فيه من دون اكراه وال إجبار. وعىل 

ذلك ال تبني املرأة الهنا عىل طالق واحد.
س ١٠٢١: ذكرتم أنه جيوز ملن حيتمل عروض اجلنون عليه أن يوكل 
شـخصًا يف طـالق زوجتـه حينئذ ويرجع هـذا إىل جعله وليًا عىل نفسـه يف 
ذلـك، فهل خيتص هذا باجلنون االدواري أو ال؟ ثـم ما هو الوجه العلمي 

لتصحيح جعل االنسان وليًا عىل نفسه؟ 
r الوجـه يف ذلـك أن االنسـان أوىل بنفسـه مـن غريه ارتـكازًا وهو 
مسـلط عليها ومقتىض ذلك أن له أن جيعل وليًا عليها عند عجزه عن النظر 
لنفسه وأظهر منه جعل الويص عنه بعد وفاته يف جتهيزه الذي أفتى مجاعة من 
الفقهاء بنفوذه، وتوقفنا يف ذلك، الحتامل هنوض دليل الوالية عىل التجهيز 
يف الردع عن ذلك. وال جمال هنا، لعدم اطالق أدلة الوالية عىل املجنون بعد 
الكـامل ينهض بالردع. ومن ذلـك يظهر العموم للمجنـون املطبق. نعم لو 

ظهر خيانة الويل تعني منعه من الترصف.



(٣١٧)

س ١٠٢٢: لـو تـزوج السـني امرأة سـنية ثم طلقها ثالثـًا يف جملس 
واحـد، ومـن املعـروف أن هذا الطـالق يصـح يف مذهبهام بائنـًا، لكنه أي 
املطلق أراد أن يلتزم يف خصوص هذه املسألة بمذهب احلق، فرجع بناء منه 
عىل فتوى مذهب أهل احلق ومن دون أن يستبرص، إىل زوجته السنية، فهل 
يصـح منـه هذا الرجوع ولـو مل تلتزم املرأة بام التزم بـه، أم ال يصح رجوعه 

إليها مطلقًا؟
r الرجـوع منـه صحيـح يف علم اهللا تعـاىل بمقتىض احلكـم االويل، 
إال أنـه حيـرم عليه العمل عليه بمقتـىض العنوان الثانـوي املتفرع من قاعدة 

االلزام.
س ١٠٢٣: لـو كانت زوجته يف مفروض السـؤال السـابق شـيعية، 
وأراد أن يرجع إليها التزامًامنه يف خصوص هذه املسـألة من مذهب احلق، 
فهل جيب عىل زوجته الشـيعية أن متكنه من نفسـها، أم جيوز هلا عدم متكينه 

وإلزامه بفتوى مذهبه؟ 
r جيـوز هلـا أن متكنه من نفسـها وإن حـرم عليـه مواقعتها بمقتىض 

قاعدة االلزام، كام جيوز هلا أن متتنع عليه بمقتىض قاعدة االلزام.
س ١٠٢٤: لـو كان التـزام السـني يف خصـوص املسـألة واحد من 
مذهب أهل احلق يكفي ويصحح رجوعه لزوجته السنية أو الشيعية، فهل 
املراد من االلتزام هو القناعة النفسـية بصحة هذه املسألة من مذهب احلق، 

أو جمرد البناء عليها والعمل هبا للتخلص من ألسنة الناس؟ 
r ال يكفي االلتزام باملسـألة الفقهية يف رفع قاعدة االلزام يف حقه ما 

مل يرجع إىل االلتزام باملذهب احلق.
س ١٠٢٥: إمامي جيري صيغة العقد عند السنة حسب رشط زوجته 



(٣١٨)

السنية، فكذلك يطلق زوجته عند املخالف، هل هذا الطالق يقع النه التزم 
بالعقد عندهم أم البد من الطالق عند االمامي حسب الرشوط املقررة وما 
حكـم مـن كان غافًال عن هـذا احلكم وتزوجت زوجته السـنية بعد ذلك، 

فهل بالنسبة إليها مطلقة وبالنسبة إىل الزوج االول غري مطلق؟ 
r إن طلق زوجته عند املخالف بالرشوط املعتربة عندنا صح الطالق 
يف حقـه وحقها، وإن طلقها عىل خالف تلك الرشوط لزمها الطالق فليس 
هلـا مطالبته بحقـوق الزوجيـة. لكن الطـالق اليصح يف حقه فليـس له أن 
يتزوج أختها وال اخلامسـة وال غري ذلـك، بل ال يصح يف حقها حقيقة، فإن 

تزوجت فهي ذات بعل.
س ١٠٢٦: مـن املعلوم أن املرأة املطلقة ثالثًا والتي رجع هبا زوجها 
خـالل الطلقـات حترم عليه إال إذا تزوجت رجًال غريه فهل جيوز اشـرتاط 

الطالق عىل الزوج الثانى؟ 
r نعم جيوز الرشط املذكور، وجيب عىل الزوج تنفيذه.

س ١٠٢٧: هـل أن قاعدة االلـزام أي إلزام غـري االماميني بأحكام 
خمتلفـة ثابتـة عندكم بطريـق معترب أو ال وهـل هناك قواعد بديلـة هلا إذا مل 

تثبت عندكم بطريق معترب؟ 
r نعم هي ثابتة عندنا.

العدة
س ١٠٢٨: ذكرتـم يف عـدة املطلقـة الكافرة أن االحـوط وجوبًا أن 
تكون ثالثة قروء مع أن هناك رواية صحيحة السـند بأن عدهتا عدة االمة، 
وبرغم أن مورد الرواية كون الزوج نرصانيًا إال التعليل بأهنم مماليك لالمام



(٣١٩)

A يكشف عن عموم احلكم؟ 
r إنـام توقفنا عن التعدي عـن مورد الرواية املذكـورة، الن التعليل 
تعبدي ال حقيقي، حيث ال اشكال يف عموم جريان أحكام املامليك عليهم. 
عـىل أن املحقـقQ قد رمى الرواية بالشـذوذ، ويف اجلواهـر: (مل نتحقق هبا 
عامًال، بل ظاهر اجلميع أو رصحيهم خالفها) حتى أنه استنكر عىل صاحبي 
احلدائق واملدارك االشكال والتوقف فيام عليه املشهور من مساواهتا للحرة. 
وذلـك كلـه كاف يف توقفنا عن العمـل بالرواية واالقتصـار عىل االحتياط 

الوجويب.
س ١٠٢٩: هل للزانية عدة إذا أراد الزاين أن يتزوجها أو غريه؟ 

r ال عدة من الزنى وال اسـترباء. نعم يسـتحب اسـترباؤها من ماء 
الفجـور عند إرادة تزوجيهـا، بل هو االحوط اسـتحبابًا، خصوصًا إذا كان 
الـزاين هو الـذي يريد التزويـج هبا، كام ذكرنـاه يف املسـألة(٩٣) من كتاب 
الطـالق مـن منهـاج الصاحلني. ويف املسـألة (١٩) مـن مباحـث العدة من 

االحكام الفقهية.
س ١٠٣٠: املرأة التي تنتهي عدهتا بوضع احلمل هل خترج من العدة 

يف حالة االسقاط االختياري؟ 
r نعم خترج بذلك.

س ١٠٣١: املـرأة إذا كانـت قالعة للرحم،هل هي يائس فال عدة هلا 
أم ال حتيض يف سن من حتيض؟ 

r املـرأة يف احلالـة املذكورة ممـن ال حتيض وهي يف سـن من حتيض، 
وليست يائسة إذا مل تبلغ سن اليأس.



(٣٢٠)

س ١٠٣٢: لـو علم الشـخص عن طريـق التحليل العقـيل أن املرأة 
املراد التمتع معها ال تلتزم بالعدة فهل جيب عليه االجتناب؟ 

r ال جيـب عليـه االجتناب بل تتحمـل هي وحدها مسـؤولية عدم 
االلتزام بالعدة.

س ١٠٣٣: إذا كانـت املـرأة املعتدة عدة شـبهة أو عدة طالق وتوىف 
زوجها هل تتعدد عدهتا أو تتداخل؟ 
r ال تتعدد العدة بل تتداخل.

س ١٠٣٤: مـا هي مظاهر احلدود الواجبة عىل زوجة املتوىف يف فرتة 
عدهتا؟ 

r ترك الزينة.
س ١٠٣٥: امـرأة قطعتهـا الـدورة الشـهرية وهـي دون اليأس هل 

عليها عدة وفاة؟
r نعـم عليهـا عـدة الوفاة حتى لو جتاوزت سـن اليـأس. لكن عدة 
الوفاة ليست إال عبارة عن ترك الزواج وترك الزينة، مع حسن االحتشام هلا 
يف مدة العدة. وال جيب عليها ما زاد عىل ذلك مما يتعارف عند بعض الناس.
س ١٠٣٦: إذا تـويف رجـل عـن اربع نسـاء، فهل عىل مجيع النسـوة 
احلـداد والعدة وهل ختتلـف العدة بالنسـبة للمرأة إذاكان الزوج هو الثاين 

وإذا خرجت املرأة أيام العدة، فهل تقيض ذلك اليوم؟ 
r جتـب العدة واحلـداد عىل مجيع الزوجات مـن دون فرق بني كونه 
الزوج االول أو الثاين وال تقيض اليوم الذي خرجت فيه علًام ان اخلروج من 
البيت ليس حمرمًا عىل املعتدة عدة الوفاة إذا مل يكن مبتنيًا عىل التبذل والتزين.



(٣٢١)

س ١٠٣٧: إذا تـزوج رجل من امرأة مطلقة بعد طالقها مبارشة من 
غري عدة ولكنها كانت مهجورة ملدة مخس أشهر فام هي صحة زواجهام وما 

حكم أوالدها؟ 
r إذا كان زوجهـا االول قـد دخل هبا وجـب عليها بالطالق العدة، 
فإذا تزوجت ودخل هبا الزوج الثاين قبل خروجها من عدة االول فإهنا حترم 
عـىل الزوج الثاين مؤبـدًا فيجب عليه اعتزاهلا من غـري حاجة للطالق، وإذا 

كان جاهًال باحلال فاالوالد أوالد شبهة يلحقون به ويرثهم ويرثونه.
س ١٠٣٨: امرأة باكر متتعت وتم الدخول هبا وولدت من دون إذن 
والدها ثم طلقها الرجل املتمتع هبا متخيًال أن الطالق هو طريق االنفصال 
عنها فاعتدت ثم تزوجت دائًام وهي بعد ال تزال يف املدة املتمتع هبا، فام هو 

حكم الزواج اجلديد وماذا تصنع؟ 
r يبطـل الزواج اجلديد، وإذا تبعه دخـول حرمت عىل الزوج الثاين 
مؤبـدًا، الهنا باقية يف عصمة الزوج االول بناء عىل خمتارنا من صحة الزواج 
املنقطـع مـن دون إذن االب، غاية االمـر أن يكون دخول الـزوج االول هبا 
حمرمـًا مـن دون أن يبطـل الزواج. نعـم إذا كان املقصود بالطـالق هبة املدة 

ورفع اليد عنها من دون قصد خلصوصيته فالزواج الثاين صحيح.
س ١٠٣٩: عقـد رجل عـىل امرأة متعة، ثم انتهـت مدهتا فتزوجت 
بآخـر قبـل انتهاء العـدة جهًال، ثم انكشـف كوهنا حامًال مـن االول، ماذا 

عليها ومتى يمكن أن يعقد عليها االول؟ 
r العقـد الثاين باطل ويمكن للـزوج االول جتديد العقد عليها. بعد 
أن تعتـد للثاين مـن وطء الشـبهة إن كان قد وطأها. أما الثـاين فتحرم عليه 
مؤبدًا إن كان قد وطأها، وإن مل يكن قد وطأها فله الزواج منها بعد اخلروج 



(٣٢٢)

من عدة االول.
س ١٠٤٠: إذا عقـد عـىل املـرأة متعة ودخـل هبا، وبعـد انتهاء املدة 
املقـررة عقد عليها ثانية وقبل الدخـول أبرأها املدة، فهل جيوز العقد عليها 
من ِقَبل شـخص آخر قبـل انقضاء عدهتا من االول، وذلـك بلحاظ العقد 
الثاين حيث مل يدخل هبا االول يف هذا العقد، والثاين قد تزوج غري مدخول 
هبـا، كام نقلت الفتـوى به عن بعضهم، ووقعت حـاالت كثرية اعتامدًا عىل 
هـذه الفتوى، حيث أن امرأة واحدة تدور عـىل عدة رجال يف ليلة واحدة، 
وكل واحد منهم يعقد عليها مرتني، يدخل يف االول ويربؤها املدة يف العقد 

الثاين وهكذا؟ 
r إنا هللا وإنا إليه راجعون. ال إشـكال يف عدم وجوب العدة مع هبة 
املـدة قبـل الدخول، إال أن ذلـك ال ينايف وجوب العدة للعقـد االول الذي 
حصل الدخول به، فإن العدة إنام تسـقط يف حق الزوج نفسـه وال تسقط يف 
حق غريه، فكيف جيوز لغريه تزوجيها بعد هبة مدة العدة الذي ال دخول فيه 
قبـل مـيض عدة العقد الذي حصل به الدخـول. وال بأس بمالحظة معتربة 
املفضل بن عمر (وسائل الشيعة احلديث ٥ ب ٢٣ من أبواب املتعة) ليعلم 

بشاعة ما وقع.
س ١٠٤١: إذا كانـت املـرأة تعلم بالزنى ولكـن الرجل كان يتخيل 
حتقـق العقد الصحيح فهـل هلا عدة فمن أراد أن يتزوجهـا بعد ذلك ينتظر 
اكتـامل عدهتا أو تعتـرب زانية ال عدة هلا وما احلكـم إذا انعكس الفرض بأن 

كان الواطء عاملًا بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح؟ 
r املـدار يف الشـبهة عىل جهل الرجـل وعدم تعمده احلـرام، ال عىل 
جهل املرأة واشـتباهها، كام ذكرنا ذلك يف املسـألة (٩٢) من كتاب الطالق 
يف (منهاج الصاحلني) ومسألة (١٧) من (االحكام الفقهية) مباحث العدة.



(٣٢٣)

كتاب 
النذر واليمني

س ١٠٤٢: هل يتوقف صحة اليمني عىل إذن الزوج واالب ثم املرأة 
املتزوجة هل يتوقف صحة يمينها عىل إذن زوجها وأبيها؟ 

r ال يلزم اليمني مع الزوج واالب إال بإذهنام.
س ١٠٤٣: إذا نـذر الولـد نـذرًا أن يصـيل كل يـوم ركعتـني وحتقق 
الفرض وهناه والده بعد حتقق الفرض هل ينحل النذر ويف الفرض لو كان 
جيهـل معنى النذر االنحاليل فام احلكم هل يلزم الصالة ركعتني كل يوم أم 

يسقط النذر مع املخالفة أو النسيان؟ 
r ال ينحل النذر بحل االب وعليه فيجب عىل الولد االلتزام بالنذر 
كـام أن النـذر املذكور ال يسـقط مع املخالفة أو النسـيان بل تتعـدد الكفارة 

بتعدد املخالفة.

فيام ينعقد به اليمني والنذر والعهد
س ١٠٤٤: شخص نذر أن يذبح خروفًا فاشرتاه ليذبحه يف اليوم التايل 



(٣٢٤)

وعند الصباح كان اخلروف ميتًا فام حكم هذا النذر إذا كان برشوطه الرشعية 
وإذا مل يكن برشوطه الرشعية أي من غري الصيغة املرشوطة (هللا عيل نذر)؟ 
r إذا كان النـذر بصيغتـه الرشعيـة وجب رشاء خـروف آخر وفاءًا 
للنـذر وإن مل يكـن كذلك مل جيب رشاء خـروف آخرإال أن االوىل هلم رشاء 

خروف آخر وفاء بالنذر املذكور وإن مل جيب الوفاء به.
س ١٠٤٥: إذا نذر شـخص بصيغـة النذر الرشعية الصحيحة وقال 
(هللا نـذر عـيلَّ إذا حتقق االمـر الفالين فكرامة مني لالمـام الفالين أن أعمل 
كـذا وكذا) وحتقق نذره واخذ يفي به كل سـنة واالن هـل جيوز أن يغري ما 

نذره نحو االقل وهل جيوز قطعه هنائيًا؟ 
r ال جيوز ذلك ما دام النذر بصيغته الرشعية.

س ١٠٤٦: ومـاذا يرتتـب عليه لو كان النذر بغـري الصيغة الرشعية 
فهل جيوز قطعه؟

r جيوز له قطعه ولكن االوىل االلتزام به.
س ١٠٤٧: هل يشرتط يف النذر الصيغة أو يكفي نسبة النذر هللا تعاىل؟ 
r يكفـي يف صيغـة النذرأن تتضمن جعل املنـذورهللا تعاىل بأي وجه 

كان، واليعترب فيها عدم اللحن.
متعلق 

اليمني والنذر والعهد
س ١٠٤٨: رجل عاهد اهللا إن قضيت حاجته يأيت مشيًا عىل القدمني 

إىل زيارة االمام احلسنيA وقد قال مقصده هلذا االمر فام حكمه إذا:



(٣٢٥)

أـ  شـك يف املكان الذي يأيت منه إىل زيارة احلسـنيA وكان شـكه 
مقترصا عىل مكانني أحدمها أقرب من االخر؟ 

r إذا كان االقـرب يف طريـق املـكان االبعـد إىل كربـالء اقترص عىل 
االقرب وإذا كان لكل منهام طريق يستقل به وجب اجلمع بينهام.
ب ـ إذا كان ال يستطيع امليش حلرج أو خلوف الرضر به؟ 

r ينتظر إىل حني ارتفاع اخلوف واحلرج.
س ١٠٤٩: نـذرت أن أدفـع مبلغـًا مـن املال إىل عائلـة معينة يف كل 
أربعة أشـهر ولكن العائلة سـافرت إىل مكان ال أسـتطيع الوصول إليه هل 

جيوز الترصف باملال املنذور كقرض إىل حني االيصال؟ 
r ال يتعني املال املنذور إال بتسليمه إليهم، أما قبل تسليمه فاملال لك 

تستطيع الترصف فيه وأنت مسؤول بالوفاء بالنذر متى تيرس لك.
س ١٠٥٠: لو نذر االب بموافقة ابنته الرشيدة أن يزوجها لشخص 

معني هل جيب الوفاء بمثل هذا النذر؟ 
r ال جيـب الوفـاء هبذا النـذر إال إذا كان صالحًا يف نفسـه ورضيت 

البنت بالزواج.
س ١٠٥١: امـرأة عليهـا نذر صيام شـهرين متتابعـني. ولكن حال 
صيامها نزلت عليها دماء وبصورة مستمرة ومل تنقطع إال إذا تركت الصيام. 

فام هو حكم صيامها. وكيف تقيض الصيام؟ 
r إذا كانت قد نذرت صيام شـهرين من دون تعيني جاز هلا االفطار 
وإعادة الصيام والتتابع يف شهرين آخرين إال إذا كان يرض هبا الصوم فيسقط 

نذرها.



(٣٢٦)

س ١٠٥٢: مـا حكـم شـخص نـذر االعتكاف يف مسـجد معني ثم 
اهندم ذلك املسجد؟ 

r إذا أمكنـه االعتـكاف فيه بعينـه مع هدمه وجـب االعتكاف فيه، 
وإن تعـذر ذلـك فـإن كان الغرض االويل مـن النذر اعامر املسـجد املذكور 
بطل النذر، وإن كان الغرض أداء االعتكاف وكان التقييد باملسجد املذكور 

لغرض ثانوي فاالحوط وجوبًا االعتكاف يف مسجد آخر.
س ١٠٥٣: إذا نذر طعامًا لوجه اهللا، أو لشخص االمام ثوابه ووزعه 

عىل زواره، أو عىل الفقراء فهل حيق للناذر االكل منه هو أو عياله؟ 
r خيتلـف ذلك باختالف قصد الناذر، فإذا أطلق جاز له االكل وإذا 

قيد لزم العمل بمقتىض القيد.
س ١٠٥٤: أنـا امراة نذرت نذرًا هللا عيل إن أرزق بولد أذبح له شـاة 
بعد أن يصبح شـابًا وقد رزقني اهللا ذلك الولد واالن أنا ال أسـتطيع أن أيف 

بنذري بآخر ولد رزقني اهللا به فامذا أفعل وأنا ال أملك يشء؟ 
r ال جيب عليك ذلك فإن اهللا تعاىل ال يكلف نفسًا إال وسعها.

س ١٠٥٥: امـرأة نذرت من أجل الوظيفة يف دائرة رسـمية شـاة إذ 
قالت:هللا عيل نذر أن أذبح شـاة فُكّذبت من أختها يف نفس الوقت، فقالت 
الناذرة: (إذن اثنني وإذا مل يعجبك فثالثة) وحصلت بعد ذلك عىل الوظيفة، 
فهل هذا النذر جائز، وخاصة أن االمر يتعلق بعمل امرأة يف دائرة رسمية، 

وكم جيب عليها واحدة أو ثالث؟ 
r هذا النذر باطل ال جيب العمل به. ولو كان صحيحًا مل جيب عليها 

إال شاة واحدة.



(٣٢٧)

كتاب الكفارات
س ١٠٥٦: يف املناطـق التي ينترش فيها الرز دون احلنطة هل جيب يف 

كفارة اليمني دفع احلنطة؟
r ال فرق بني البالد يف وجوب االحتياط باالقتصار يف كفارة اليمني 

عىل احلنطة.
س ١٠٥٧: يف بعـض الكفـارات جيـب صيام شـهرين متتابعني وال 
يكفـي التلفيق بني الشـهور بمعنـى وجوب ابتداء الصيـام من رؤية اهلالل 
إىل حني الدخول يف الشهر الثاين ثم هو خمري بني االستمرار والتلفيق كام يف 
القتل العمد يف االشهر احلرم، ولكن هل يكفي التلفيق بني الشهور، بمعنى 

أن يصوم منذ منتصف الشهر مثًال، يف احلاالت التالية:
أ ـ االفطار املتعمد يف شهر رمضان؟
ب  ـ  القتل اخلطأ يف االشهر احلرم؟

ج ـ القتل اخلطأ يف غري االشهر احلرم؟
د ـ الظهار؟

هـ ـ كفارة اجلامع يف االعتكاف؟



(٣٢٨)

و ـ القتل العمد يف غري االشهر احلرم؟
ز ـ القتل العمد يف املسجد احلرام؟

r جيـوز التلفيـق يف صيـام الشـهرين املتتابعني عدا صوم الشـهرين 
املتتابعـني يف كفـارة القتـل العمـدي واخلطئي يف أشـهر احلرم وحـرم مكة 
املعظمة، فإنه جيب االبتداء بأول الشهر، كام إنه ال يكفي فيها التتابع يف شهر 
ويوم، بل البد من التتابع يف متام الشـهرين، كام جيب فيها الصيام يف االشهر 
احلرم، فيصوم ذي القعدة وذي احلجة أو ذي احلجة واملحرم، وال يرض بذلك 
لـزوم صيـام يوم عيد االضحـى، فإنه مسـتثنى من حرمة صوم يـوم العيد.

وبذلك يتضح حال الصور املدرجة يف السؤال.
س ١٠٥٨: ما هي الكفارات امللحقة بكفارات اليمني؟ 

r الكفـارات املذكـورة هـي كفـارة النـذر وكفارة شـق الزوج عىل 
امرأتـه والوالد عىل ولده وكفـارة خدش املرأة وجهها حتـى تدميه وكفارة 

نتفها شعرها يف املصيبة.

كفارة جز الشعر
 Aس ١٠٥٩: هـل جيـوز للمرأة جز شـعرها يف مصاب احلسـني
الهنا كام تقول اعتادت عىل ذلك وهل هذا العمل جائز للنسـاء يف النوائب 

الشخصية كموت االب أو الزوج أو االبن؟ 
r نعم جيوز يف مصاب احلسني A وال جيوز يف املصائب الشخصية 

وعليها الكفارة.
س ١٠٦٠: ما حكم املرأة إذا قصت شعرها أوشقت ثوهبا عىل امليت؟ 



(٣٢٩)

r إذا قصت شـعرها وجـب عليها كفارة إفطار شـهر رمضان عتق 
رقبة أو اطعام سـتني مسـكينًا أو صوم شـهرين متتابعني. وإذا شـقت ثوهبا 

فلتستغفر اهللا وال كفارة عليها.
س ١٠٦١: ما حكم املرأة التي تقص شعرها أثناء فقد شخص عزيز 

عليها؟ 
r حيرم ذلك وفيه الكفارة وهي عتق رقبة أوصيام شـهرين متتابعني 

أو إطعام ستني مسكينًا، ككفارة افطار شهر رمضان.
كفارة شق الثوب

س ١٠٦٢: ما حكم املرأة التي متزق ثياهبا أثناء موت أخيها؟ 
r ال كفارة عليها. واالوىل هلا ترك ذلك والتجمل بالصرب. نعم حيرم 
عىل الرجل أن يشق ثوبه عىل ولده أو زوجته وفيه كفارة يمني، وهي إطعام 
عرشة مسـاكني أو كسـوهتم أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثالثة أيام متتابعة.

أحكام الكفارات
س ١٠٦٣: شـخص مصـاب بمـرض داء السـكر وكان تشـخيص 
الطبيـب احلـاذق الذي يطمئن لـه املكلف بعـدم تناوله أي نـوع من أنواع 
احللويات النه يرض بصحته رضرًا شديدًا قد يصل إىل حد املوت. صام ذلك 
املكلف شـهر رمضـان وعند صيامه ذلك اليوم أبطـل صيامه أحدى أنواع 
احللويـات فهل أرتكب ذلك املكلف حمرم وهل جيـب عليه كفارة اجلمع؟ 
r إذا ترتب عىل تناول الطعام املذكور املوت أو الرضر الشـديد عىل 
البدن كتلف عضو مهم يف احلياة فاالحوط وجوبًا ثبوت كفارة اجلمع، وإال 

كان عليه كفارة خمرية.



(٣٣٠)

كتاب الغصب
س ١٠٦٤: أحد االشـخاص رسق مواد من جاره وباعها مع علمه 
التام بأن جاره قد قام برسقتها من شخص آخر النه مطلع عىل أحوال جاره 
وال يعلم صاحبها احلقيقي. علًام بأن جاره رسقت منه مواد أخرى وخيشى 
إن أخربه بأنه هو الذي رسق املواد أن يتهمه بجميع مرسوقاته ما هو الوجه 

أفيدونا مأجورين. علًام بأن الرسقة قامت أثناء حرب اخلليج الثانية؟ 
r جيب ارجاع املواد املرسوقة من اجلار والتي حيتمل أهنا ملك جلاره 
ولـو من دون علم جاره. وأمـا املواد االخرى فيجب الفحص عن صاحبها 
ولو بالسؤال من اجلار ومع عدم معرفة صاحبها يتصدق عنه هبا أو بثمنها.

س ١٠٦٥: شـخص بالغ سـن الرشـد واكثر أي عمره (١٦ ـ ١٧) 
سنة، باع (كركوشة) سبحة من الذهب عيار ١٨ وزهنا (٧،١٠٠ غم) سبع 
غرامات ومئة سـنت فاشـرتاها منه الصائغ بسـعر (١٧٨٠٠) سـبعة عرش 
ألـف وثامنمئة دينـار بتاريخ ٩٤/٣/٢٠وبعد ميض مخسـة اشـهر ظهر ان 
(الكركوشة) مرسوقة وتعود ملكيتها لوالد الشخص البائع اي ان السارق 
ولـده االكرب باعرتاف ابيه وصاحب احلاجة االصـيل الذي هو الوالد يريد 
إمـا حاجته اعاله أو الفرق بسـعر اليوم، علًام ان احلاجة تـم بيعها يف وقتها 



(٣٣١)

ومـن الصعوبة اسـرتجاعها، ونقطـة اخرى بينهام االن خـالف عىل الوزن 
بحيـث أن صاحبها االصيل يقـول مثقالني ونصف والصائـغ يقول الوزن 
كام هو مبني أعاله، واملطلوب من سـامحتكم البت هبذا املوضوع احلسـاس 

والطرفني قابالن للحل الرشعي؟ 
r جيب ارجاع (الكركوشـة) بنفسها مع االمكان، ومع التعذر جيب 
الضامن بقدرها من الذهب،ومع االختالف بني صاحب (الكركوشة) وبني 
الضامن يف مقدار الذهب املضمون لالختالف يف وزن الكركوشة يقدم قول 
الضامـن بيمينه اذا مل يكن لصاحب (الكركوشـة) بّينة فيضمن باالقل وزنًا 
يف املقام وهو سـبعة غرامات ومائة سـنت. واملناسب من الطرفني التسامح 

والتساهل وال سيام مع حسن النية من الطرفني.
مالحظة: للمشـرتي الرجوع عىل الولد السارق بام دفعه له من الثمن 
وهو (١٧٨٠٠) دينار كام ان له الرجوع عليه بالفرق الذي جيب عليه ان يدفعه 
البيه املرسوق منه، وتسـتقر خسـارة املبلغ الذي يدفعه عىل الولد السـارق.
س ١٠٦٦: اشـرتيت أعيانًا متعددة من شـخص كان قد رسقها من 
أبيـه وأنـا أعلم بذلك ثـم بعتهـا واالن أريد اعـادة املـال لصاحبه االصيل 
ولكنـي ال أعلـم بالضبط أقيام مـا بعته فكيف اعمل، وأخـاف من الرضر 
إن أخـربت املالك بذلك عـّىل أو عىل ابنه فهل يل أن أعطيه أياه حتت عنوان 
اهلدية أو الدين أو أن أوصله له فقط دون عنوان معني وهل يبقى يل يف ذمة 

ابنه هذا املال استعيده منه كيفام استطعت؟ 
r إذا كانـت االعيـان املذكورة يمكن حتصيل أمثاهلـا جيب رد مثلها 
وإذا كانـت أعيانـًا خاصة جيب دفع قيمتها حـني الغصب مع مالحظة فرق 
العملـة عىل االحوط وجوبًا وجيوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث 



(٣٣٢)

يقـع التعويـض حتت يد املالـك وسـلطنته. ويبقى املـال الـذي دفعته البنه 
السارق يف ذمته جيوز لك أخذه منه.

س ١٠٦٧: يوجـد (قلـم) من بـني (١٠ أقالم) مـرسوق فهل جيوز 
رشاء هذه األقالم؟ 

r ال جيوز.
س ١٠٦٨: يعرض البعض بربيطانيا حاجات ثمينة بأسعار زهيدة مما 
جيعل املشرتي يقرب جدًا أهنا مرسوقة. فهل جيوز رشاؤها عىل تقديري العلم 
أو الظن القوي برسقتها من مسلم أو كافر سواء أكان بائعها مسلًام أم كافرًا؟
r جيوز الرشاء إال مع العلم بالرسقة من حمرتم املال أو قيام أمارة عىل 

ذلك، بحيث ال يعتد العقالء باحتامل ملكية صاحب اليد.
س ١٠٦٩: رجـل غصب مال آخر عن طريـق معاملة باطلة بحيث 
امتنـع مـن إرجاعه مدة من الزمن وال يتمكن املالـك من إرجاع ماله وبعد 
توسيط أشخاص معينني ذوي وجاهة اجتامعية يف اخلالف اشرتط الغاصب 
عىل املالك تعويضه بمقدار من املال ال يصل إىل نصف عرش املال املغصوب 
فـريض املالك بام اشـرتط بـال إجبـار إال من ناحية اسـتنقاذ حقـه. ثم بعد 
استيالئه عىل حقه امتنع عن دفع العوض املذكور فهل له ذلك رشعًا أو ال؟ 
r نعـم جيـوز االمتناع عـن دفع العـوض املذكور فإنه ليـس عوضًا 

حقيقة، بل وعد رصف اضطر له استنقاذاً حلقه.
س ١٠٧٠: الدور واملحال املغصوبة هل جيوز الدخول إليها لرضورة 

اجتامعية أو غريها أو ال؟ 
r ال جيوز الدخول إليها.



(٣٣٣)

س ١٠٧١: إذا كان االب قـد اشـرتى دارًا أو حمـًال مغصوبـًا فام هو 
موقف عائلته من الترصفات ومنها الصالة؟ 

r ال جيوز هلم الترصف باملغصوب وال تصح منهم الصالة فيه.
س ١٠٧٢: هل جيوز حمو أرشطة الكاسـيت من مزمار الشـيطان إىل 

مزمار الرمحن بدون إذن صاحب الرشيط؟ 
r نعم جيوز ذلك إذا كان صاحب الكاسيت يريد االحتفاظ به هبيئته 
املحرمة أما إذا كان هو يف مقام حمو الكاسيت فال جيوز مزامحته وحموه بغري إذنه.



(٣٣٤)

كتاب 
إحياء املوات

س ١٠٧٣: أرض االهـوار قبـل أن تغمرها املياه كانـت مملوكة، ثم 
غمرهتـا امليـاه االن وبعد جتفيفها مـن قبل الدولة وظهـر وجه االرض بعد 
تلك السنني الطوال وزعت الدولة هذه االرايض عىل البعض وأجّرت عىل 
البعـض االخر بموجـب عقود إجيار من غري مالكهـا االصليني قبل الغمر 
فهـل يصح التملك واالسـتئجار أم جتب املصاحلة مـع املالك االصليني أو 

ورثتهم وهل تعترب مدة الغمر إعراض عن االرض؟ 
r ال جتـب مراجعـة املالـك االول إذا كان قد قطـع عالقته باالرض 
عندمـا غمرها املاء وانرصف عنها ولو لليأس من انحصار املاء عنها وتيرس 
االنتفـاع هبـا. أما إذا مل يقطع عالقته باالرض وبقـي متعلقًا هبا بام يتيرس من 
وجـوه االنتفاع منتظرًا انحسـار املـاء عنها ليعود السـتغالهلا فهو أوىل هبا. 

وحيرم عىل غريه مزامحته فيها واستغالهلا إال بإذنه.
س ١٠٧٤: بالنسـبة للمشـاع املتعـارف عليـه يف القانـون الوضعي 



(٣٣٥)

اللبناين بممتلكات الدولة اخلاصة وما يتعارف عليه بني الناس باملمتلكات 
العامـة التـي تركت بعنـوان مراعي وبيـادر وغابات فهل جيـوز متلكها من 
قبـل أفـراد أو مجاعـات رسـمية كهيئـات اختياريـة وبلديـة والترصف هبا 
ضمـن مصالح عامة كبناء مدارس وحسـينيات وغريهـا أو ملصلحة أفراد 
كأن يزرعوهنا أو يشـيدوا عليها بناء أو غريهـا إذا كان جيوز متلكها من قبل 
أي جهـة وحتتـاج إىل رشوط فنرجو ذكرهـا بالتفصيل سـواء جلهة االفراد 
أو اهليئـات. وتتمة السـؤال نرجـوا أن تفيدونا بحكم من اسـتوىل عىل هذا 
املشاع وبنى عليه أو زرعه ما حكمه يف حالة الرضورة كحاجة اقتصادية أو 

رضورة أمنية كالتهجري؟ 
r املواضـع املذكـورة ال تتعـني فيـام عينت لـه إال إذا اسـتغلها عامة 
النـاس يف اجلهـة التي عينت هلـا وجروا عىل ذلك مدة معتـدًا هبا من الزمن. 
أما استغالهلا من قبل أشخاص خاصني فإن كان قبل استغالل عامة الناس 
هلا وهي بعد أرض موات فال بأس به، وإن كان بعد استغالهلم هلا فال جيوز 
إال مـع الرضورة أو اسـتغناء العامة عنها فيام عينـت له والبد يف احلالني من 

مراجعة احلاكم الرشعي.

تتميم يف املشرتكات
س ١٠٧٥: مـا حكـم العبور من الشـوارع املسـتخدمة الواقعة عىل 
الدور واالمالك الشـخصية للناس التي تسـتملكها الدولـة جربًا وجتعلها 

طرقًا وشوارع؟ 
r ال مانع من ذلك.



(٣٣٦)

كتاب اللقطة
الضالة

س ١٠٧٦: ما هو حكم الشـاة التي تدخل دار االنسـان وال يعرف 
صاحبها؟ 

r االحـوط وجوبـًا التعريف هبـا حتى ييأس مـن صاحبها ويميض 
عليها سـنة ثم يتصدق هبا وإن احتاجت للنفقة وتوقفت عىل بذل مال جاز 
االنفاق عليها، بل وجب، وحينئذ يراجع احلاكم الرشعي ويستأذن يف بيعها 
جتنبًا للخسـارة املذكورة،فإن تعذر مراجعته جاز بيعها،ثم جيري عىل ثمنها 

احلكم املتقدم. 
س ١٠٧٧: إذا امسـكت جمموعـة مـن النحل املهاجر بسـبب امهال 
أحـد اصحاب املناحل املجاورة أو بسـبب غريزة النحـل للهجرة والتكاثر 

فهل جيوز يل امتالكها أو اسرتجاعها إىل صاحبها:
١ـ  إذا احتملت املالك من هو ؟
٢ ـ إذا شككت املالك من هو ؟
٣ ـ إذا ظننت املالك من هو ؟



(٣٣٧)

٤ ـ  إذا علمت املالك من هو ؟
وهـل جيب عـيل اعـالم اصحـاب املناحل املجـاورة ويف صـورة مما 
ذكـرت علًام االمهـال املذكور مرة يكـون متعمدًا ومرة يكـون غري متعمد. 
علًام النحل مرة يكون له مالك ومرة ال يكون له مالك. إذا طالبني أحدهم 

هبا ماذا أفعل؟ 
r جيـوز متلكها وال جيـب ارجاعها يف الصور الثـالث االول. أما يف 

الصورة الرابعة وهي صورة العلم بصاحبها فالالزم مراجعته.

اللقطة
س ١٠٧٨: ما هو احلد الرشعي للتعريف باللقطة؟ 

r حـّده أن يعـرف يف املواضع التي حيتمل فيهـا العثور عىل صاحب 
اللقطة ومدته سنة.

س ١٠٧٩: شـخص التقـط مال ممـا اليمكن تعريفه كاملسـكوكات 
املفردة أو مال متداول هل جيوز للملتقط التملك؟ 

r إذا كان أقـل قيمًة من سـعر ثالث غرامـات من الفضة جاز متلكه 
وإال وجـب التعريف به ملدة سـنة وبعد ذلك جيوز لـه التصدق به وجيوز له 
متلكه. لكن إذا ظهر املالك بعد ذلك أخربه فإن مل يرض ضمنه وإذا مل يمكن 
التعريف هبا فإن كانت أقل من سـعر ثالث غرامات من الفضة جاز متلكها 

وإن كانت أكثر فاالحوط وجوبًا التصدق هبا.
س ١٠٨٠: مـا هـو حكـم اللقطة التـي يلتقطها الشـخص من بالد 

املسلمني أو غريها؟ 



(٣٣٨)

r اللقطـة بحكـم أهل املكان الذي توجد فيه، فـإن كان أغلب أهل 
املكان حمرتمي املال كانت حمرتمة ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي 

يذكرها الفقهاء، وإن مل يكونوا حمرتمي املال مل تكن حمرتمة وجاز متلكها.
س ١٠٨١: مـا حكم من وجد قطعة ذهبية، وباعها وترصف بثمنها 

كله، علًام أنه مل يظهر هلا صاحب حلد االن؟ 
r إذا كان قد عرف هبا سـنة فال يشء عليه. وأما إذا مل يعرف هبا فهو 

ضامن وعليه من الذهب بقدرها يبقى يف ذمته.
س ١٠٨٢: أنا سـيدة متزوجة وكانت يل زميلة ُتدّرس معي أعطتني 
قطعـة ذهبية الجل أن أصلحها عند صائغ معـني ثم بعدها افرتقنا وهي يف 
حمافظـة أخرى وال أكاد أذكر عنواهنا ومىض عىل ذلك سـنوات وأخاف أن 

أخرب زوجي فريفض ذهايب للبحث عنها فامذا أفعل؟ 
r تبقـى القطعـة الذهبية أمانة عندك عسـى أن يمكـن الوصول إىل 

صاحبتها يف ظرف آخر وجيب الفحص عنها مهام أمكن.
س ١٠٨٣: ما هو حكم اللقطة يف بالد الكفر؟ 

r إذا كان الغالـب عـىل أهلهـا الكفر ومل تقم أمارة عـىل كوهنا ملكًا 
ملسلم جاز متلكها من دون تعريف.

س ١٠٨٤: ومـا حكمها اللقطة يف بالد االسـالم هل جيب مراجعة 
احلاكم الرشعي؟ 

r ال جيب مراجعة احلاكم الرشعي، بل يقوم امللتقط بنفسه بالتعريف 
وإجراء بقية أحكامها التي يذكرها الفقهاء.



(٣٣٩)

حكم املال املجهول املالك
س ١٠٨٥: رجـل يعمل يف بيـع ورشاء املكيفات بعد علمه بأهنا من 

الكويت فام حكمها؟
r جيب عليه التصدق به إذا علم أنه مغصوب.

س ١٠٨٦: هل رصف جمهول املالك يكون للفقري الرشعي فقط. أو 
لـه موارد أخرى لرصفه كإعطائه لشـاب يريد الـزواج ومل يملك الصداق، 

هل جيوز إعطاؤه هلاشمي فقري؟ 
r مرصف جمهول املالك الفقري وإن كان هاشـميًا والشـاب املذكور 
إذا كان بحاجة للزواج وال يسـتطيع اكتساب نفقاته صار فقريًا ومن موارد 

رصف جمهول املالك، فيتصدق به عليه.
س ١٠٨٧: مـا حكم االموال املجهولـة املالك أو غريها إذا رصفت 

بدون إذن احلاكم الرشعي أو نيابة عنه؟ 
r حيسـن مراجعة احلاكم الرشعـي ورشح كيفية أخذها ورصفها له 

ليوضح حكم ما وقع.
س ١٠٨٨: عند وصول أي الجئ إىل السويد وبعد حصوله عىل إقامة 
وشـقة يرصف له قرض حسـب أفراد العائلة، وجيـب أن يعاد هذا القرض 
بعد سـنتني من االقامة دفعة واحدة أو باالقسـاط، ولكن باالقساط يرتتب 
عليـه فوائد أما إعادته دفعة واحدة فبدون فوائد ويمكنني االلتفاف عليهم 
وعـدم دفعه أصـًال فأي اخليارات جائـز علًام بأن جهة القـرض حكومية؟ 
r االوىل بك دفعه، وأنت خمري يف دفعه تدرجيًا أو دفعة. وأما الفوائد 
فال بأس بدفعها بنية كوهنا رضيبة من الدولة ال بنية كوهنا فائدة عىل القرض.



(٣٤٠)

س ١٠٨٩: رجـل يعمـل يف تصليـح املاطورات وعىل طـول الفرتة 
اجتمع عدد ليس بالقليل من املاطورات ومل يعرف أهلها، وتكاد تتلف من 

الرطوبة والرتاب املرتاكم عليها فام العمل وكيف أترصف هبا؟ 
r مـع اليـأس من معرفة أصحاهبـا يتصدق هبا عـن أصحاهبا وإن مل 

يمكن ذلك باعها وتصدق بثمنها.



(٣٤١)

كتاب 
الصيد والذباحة

تذكية السمك
س ١٠٩٠: لو حفر االنسـان حفرية جلمع السمك وفارقها ثم رجع 

فوجد فيها سمكًا ميتًا فهل حيكم بذكاته؟ 
r إذا كان السمك قد مات يف املاء حرم أكله وكذا إذا شك يف ذلك، 

وال حيل إال مع العلم بموته خارج املاء.
س ١٠٩١: حاليًا كثر اسـتخدام السـم يف صيد االسـامك فهل جيوز 

أكلها مع العلم بأن هذا السم يقتل السمك بدقائق معدودة؟ 
r إذا علم بخروج السمك من املاء ميتًا حرم أكله.

س ١٠٩٢: هل يكفي يف حلية السمك موته يف شبكة الصيد؟ 
r البـد مـن إخراجه مـن املاء حيًا. ويكفي حبسـه يف الشـبكة حتى 

ينضب عنه املاء وهو حي بحيث يموت خارج املاء.
س ١٠٩٣: ترمـي سـفن الصيد الكبرية شـباكها فتخـرج أطنانًا من 



(٣٤٢)

السـمك وتطرح صيدها يف االسـواق وقـد بات معروفـًا أن طريقة الصيد 
احلديثة تقوم عىل أساس إخراج السمك حيًا من املاء، بل ربام ترمي السمك 
الذي يموت يف املاء خوفًا من التلوث فهل حيق لنا الرشاء من املحالت التي 
يبيع فيها الكتابيون هذا السـمك أو املسـلمون غري امللتفتني علًام بأن إحراز 
أن هذه السـمكة التي أما هي قد أخرجت حية من املاء، أو حتصيل شـاهد 
مطلـع ثقة يقول بذلك أمر صعب جدًا، بل هو غري عميل وال واقعي. فهل 
هناك من حل ملشـكلة املسلمني الذين يعانون صعوبة يف إحراز تذكية حلوم 

الدجاج والبقر والغنم فيهرعون إىل السمك؟ 
r إذا كان بناء الرشكة عىل عدم تسـويق امليـت يف املاء وكان احتامل 
مـوت السـمك املبيع الحتامل اخلطأ منهم يف ذلك فـال يعتنى به وجيوز أكله 

ورشاؤه، خصوصًا إذا كان االحتامل من سنخ الوسواس كام هو الظاهر.
س ١٠٩٤: هـل جيوز أكل ما ابتلعه السـمك الكبري املخرج من املاء 

حيًا مما حيل أكله من صغار السمك؟ 
r نعم حيل.

الذابح
س ١٠٩٥: هل يف ذبح الدجاج وغريه أجر وثواب؟ 

r ال، إال أن يكون فيه قضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك.

كيفية الذبح
س ١٠٩٦: هل جيوز قطع رقبة العصفور باليدين وحيل حلمه؟ 

r حيرم أكله، النه يكون ميتة.



(٣٤٣)

س ١٠٩٧: هل نستطيع أن نذبح شاة قريبة الوالدة ضحية وما حكم 
وليدها؟ 

r جيوز ذبحها وحدها بعنوان االضحية وال جيب ذبح وليدها معها.
رشوط الذبح

س ١٠٩٨: هل جيوز الذبح بالسكني املصنوعة من غري مادة احلديد، 
كالنحاس والستيل وغريمها؟ 

r ال يصـح مـع القدرة عىل الذبح بغري احلديـد. نعم ال بأس بالذبح 
باحلديد املمتزج بغريه إذا كان املزيج مسـتهلكًا عرفًا لقلته وأما السـتيل فهو 

كام قيل حديد خالص أو ممتزج بام يستهلك عرفًا.
س ١٠٩٩: مـا حكـم الذبـح بالسـكني االسـتيل املتعارفـة والتـي 
تكـون نسـبة غـري احلديد كام يفيـد أهل اخلـربة واالختصاص تـرتاوح بني 
(١٢إىل%١٤) ولعل أعىل نسـبة تصل إىل (%٢٥) وال تصل إىل (%٣٠) إال 

نادرًا ويف السكني الغري مألوف استخدامها؟ 
r الظاهـر أن احلديـد املتعـارف ال خيلـو من خليط من غـري احلديد 
بنسـب متفاوتـة فال مانـع من الذبح بالسـتيل إذا كان اخلليط فيه بنسـب ال 
تزيد عن نسـبة اخلليط يف احلديد املتعارف. وعىل كل حال فالظاهر أن نسبة 

اخلليط إذا كانت ترتاوح بني (١٢ إىل %١٤) فهي ال متنع من الذبح به.
س ١١٠٠: مـا هـو احلكم عند ذبـح احليوان بعكس اجتـاه القبلة أو 

منحرفًا عنها سهوًا أو عمدًا ؟ 
r حيرم أكلها مع العمد وحيل مع السهو.

س ١١٠١: إذا كان احليـوان معلقـًا من رجليه عند ذبحه ومسـتقبًال 
للقبلة بجانب بدنه، فهل يكفي ذلك يف االستقبال؟ 



(٣٤٤)

r الظاهـر أنه مع تعليـق احليوان من رجليه يكون اسـتقباله بصدره 
وبطنه بحيث يكون ظهره عكس القبلة، وال يكفي االستقبال بأحد جانبيه.
س ١١٠٢: الدجاجة معلقة من رجليها ورأسـها لالسـفل ومقاديم 
بدهنا عكس القبلة والذابح مسـلم مستقبل للقبلة مسميًاباهللا. هل تؤكل أم 

هي ميتة نجسة؟ 
r هي يف احلالة املذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم االستقبال 
مع العلم بوجوبه أما إذا كان جاهًال بوجوب االسـتقبال أو أخطأ يف كيفيته 

أو يف جهة القبلة فيحل احليوان ويذكيه الذبح املذكور.
س ١١٠٣: يف بريطانيـا حمـالت تبيع اللحم احلالل للمسـلمني فلو 
شـككنا مثـًال يف تذكيـة اللحم الـذي تبيعه فهـل نعامله معاملتنا السـواق 

املسلمني فنبني عىل حلية أكل اللحم وتذكيته؟ 
r ال يبنى عىل حليته ما مل يكن املحل تابعًا ملسلم.

س ١١٠٤: تطبـع بعض الرشكات املنتجة للحوم يف الدول االوربية 
معلبات مكتوب عليها أهنا مذبوحة عىل الطريقة االسالمية فهل نصدق قوهلا؟
ثـم هل نصدقها إذا كان مكتوبـًا عىل العلبة أهنا ذبحت بإرشاف جلنة 

مرسلة من دولة اسالمية كالسعودية أو االمارات أو ايران أو غريها؟ 
r ال يصدق قوهلا كام ال تصدق الكتابة املذكورة إال إذا كانت رشكات 
اسـالمية، أو كانـت مسـبوقة بيد مسـلم حيتمـل اهتاممها بإحـراز التذكية.
س ١١٠٥: هل يكفي حلية اللحم املجلوب من بالد الكفر املكتوب 

عليه ذبح عىل الطريقة االسالمية هل جيوز أكله؟ 
r اللحـم املجلـوب مـن بالد الكفـر إذا أخذ من املسـلم إذا احتمل 
أن املسـلم أحرز تذكيته بوجه رشعي كان حمكومـًا بالتذكية وإن علم بعدم 

إحراز املسلم لذلك فهو حمكوم بالنجاسة وعدم التذكية.



(٣٤٥)

س ١١٠٦: اللحـوم الواردة من البالد غري االسـالمية إذا اشـرتيتها 
من مسلم هل أحكم بطهارهتا وحليتها؟ 

r ال حيكـم بطهارهتـا وحليتهـا إال أن حيتمـل اهتامم املسـلم بإحراز 
تذكيتها وعدم تساحمه يف ذلك.



(٣٤٦)

كتاب 
األطعمة واألرشبة

حيوان البحر
س ١١٠٧: مـا هـو الدليل الرشعي يف جعل أكل السـمك (اجلري) 

من املحرمات؟ 
Gالدليـل عـىل ذلك النصـوص الواردة مـن أئمة أهـل البيت r
الذين هم كسـفينة نوح من ركبها نجى ومن ختلف عنها غرق وهوى بنص 

احلديث النبوي الرشيف.
س ١١٠٨: بعـض أنـواع السـمك حتتوي عـىل عدد قليـل جدًا من 
االصداف(القشـور) ومعظـم جسـمها خـال منهـا، فهـل جيـوز أكل هذه 

االنواع من السمك؟
r نعم جيوز.



(٣٤٧)

حيوان الرب
س ١١٠٩:يكثـر يف املناطـق الريفية طائر يسـمى بالعامية (الدراج) 

فهل حيل أكل حلم هذا الطائر؟
r نعم جيوز أكله.

س ١١١٠: مـن احليوانات التي حيرم أكلها االرنب فهل أن السـبب 
يف احلرمة هو أن أنثاها حتيض أو هو أمر آخر؟ 

r ورد يف النصوص الرشيفة أنه حيرم أكلها الهنا من املسوخ وملا فيها 
من القذر والدم. واملهم ثبوت احلرمة بأخبار أهل البيتG وال هيم النظر 

يف العلة.
س ١١١١: ما هي ضابطة حلية أكل حلم احليوانات الربية؟ 

r حيرم بالذات كل ذي ناب ومجيع السباع والدب والفيل واالرنب 
والقـرد والضـب والفـأرة واجلـرذ واالحـوط وجوبـًا اجتنـاب احلـرشات 
والريبوع والقنفذ بـل االقتصار يف االكل عىل االبل والبقر والغنم االهليني 
والوحشـيني والظبـي واليحمـور ومحار الوحـش واحلامر االهـيل والفرس 

والبغل عىل كراهة يف الثالثة االخرية.

فيام حيرم بالعرض
س ١١١٢: من وطء حيوانًا حملل االكل هل جيب عليه دفع ثمنه إىل 
مالكـه إذا مل يذبـح احليـوان ومل حيرق جهًال من املالك باحلـال أو جهًال منه 
باحلكـم أو جهـًال من الواطـئ باحلكم، علًام بأن الواطـئ مل يكن هو املالك 
فهل جيب عىل الواطئ دفع ثمن احليوان إىل املالك يف هذه االحوال لو كان 



(٣٤٨)

عدم الذبح واحلرق تساحمًا منهام أو من أحدمها؟ 
r نعـم جيب عليـه دفع ثمنه ملالكـه مطلقًا، النه أتلفـه عليه بفعل ما 

يوجب حرمته وإن مل يرتب املالك أثر احلرمة جهًال أو عصيانًا.
س ١١١٣: امـرأة أرضعـت شـاة صغرية منـذ والدهتا إىل أن اشـتد 

عظمها وحلمها ما حكم الشاة. هل جيوز ذبحها واالكل منها؟ 
r جيوز أكلها.

اجلامد
س ١١١٤: إذا علم املضيف بنجاسـة الطعام املقدم إىل ضيوفه فهل 
جيب إخبارهم بذلك وإذا علم أحد الضيوف بذلك فهل جيب عىل املضيف 
إخبار االخرين وهل خيتلف احلكم فيام إذا كان هو املسبب لنجاسة الطعام أو 
غريه فيام إذا كان الضيوف ممن يعارشهم ويتنجس هو أيضًا بمخالطتهم أو ال؟ 
r ال جيوز تقديم الطعام النجس إىل الضيوف وإطعامهم إياه.سـواء 

كان هو السبب يف نجاسته أو غريه.
س ١١١٥: هل جيوز أكل بعض االجبان والعسل والدهن املجلوب 
مـن البالد غري االسـالمية الذي ال نعلم جهته التـي جاء منها الن معظمها 

يأيت من البالد غري االسالمية ويعبأ يف البلدان االسالمية؟ 
r إذا مل يعلم بنجاسته جيوز أكله.

س ١١١٦: هـل جيـوز أكل اجليـيل واجليالتـني ومهـا نوعـان مـن 
احللويات أو السـكريات اللذان يقـال بأنه يدخل يف صناعتهام مادة هالمية 
مسـتخرجة مـن نخاع العظـام وهو أمر غـري ثابت بصورة قطعيـة، فام هي 

معلومات سامحتكم عن ذلك وما هو رأيكم فيه؟ 



(٣٤٩)

r يرجـع يف ذلـك إىل معرفـة أهل اخلـربة فيه ومع الشـك يف حقيقة 
احلال جيوز االكل.

س ١١١٧: هل جيوز أكل املواضع املحروقة من اخلبز؟ 
r نعم جيوز إال أن يكون مرضًا رضرًا معتدًا به.

بعض أحكام االطعمة واألرشبة
س ١١١٨: ما هو احلكم الرشعي للتدخني؟ 

r ال حيرم إال أن يكون مرضًا رضراً خيشى منه اهلالك وكذا إذا خيش 
منه تلف عضو كالعني عىل االحوط وجوبًا.

س ١١١٩: هل جيوز التدخني إبتداًء؟ 
r نعم جيوز.

س ١١٢٠: مـا حكـم رشب الدخـان يف حمـرض يتأذى فيـه مؤمنون 
آخرون والرشب بدون إذهنم؟ 

r إذا كان يمكنهـم القيـام فال يشء فيه، وكذا إذا تعذر عليهم القيام 
مـن املجلـس وكانت االذية غري شـديدة، أمـا إذا كانت شـديدة فاالحوط 

وجوبًا الرتك.
س ١١٢١: إذا اطمئـن االنسـان بـأن التدخـني يـؤدي إىل أمـراض 

خطرية ومميتة كالرسطان مثًال، فهل جيوز له التدخني؟ 
r البـد يف حرمته من خوف ذلك عىل نفسـه من التدخني وال يكفي 

جمرد العلم واالطمئنان بأن التدخني يؤدي إىل ذلك يف بعض الناس.
س ١١٢٢: هـل جيوز التدخني يف االماكن العامة إذا كان فيه ازعاج 

لالخرين؟ 



(٣٥٠)

r نعم جيوز إال أن ال يسـعهم اخلروج وكان االزعاج بمرتبة شديدة 
من دون أن يكون هو يف حاجة شديدة للتدخني فيشكل جوازه حينئذ.

س ١١٢٣: ما سبب حتريم الطحال والبيضتني يف الذبيحة أي ما علة 
التحريم؟ 

r جيب عىل العباد العمل باالحكام الرشعية وال جيب عليهم معرفة 
أسباهبا وعللها قال تعاىل: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا﴾.
س ١١٢٤: ما حكم تناول االدوية من قبل املريض وهي حتتوي عىل 

الكحول؟ 
r ال جيـوز تناوهلا إال مع الـرضورة امللحة البالغة مـورد اخلطر ومع 

انحصار االمر هبا.
س ١١٢٥: توجد يف السويد بعض املحالت العربية االسالمية تبيع 
الدجـاج الدنامركي مكتـوب عليه بالعربية (ذبح عىل الطريقة االسـالمية) 
والشـائع بـني الالجئني واملقيمني املسـلمني أنـه حالل، وحينام نسـأل هل 
شـاهدتم طريقـة ذبحـه نجـاب بـ(ال مل نـر بل سـمعنا من ثقـات) وهكذا 

الثقات من ثقات فهل جيوز لنا واحلال هذه أكل الدجاج املذكور؟ 
r حيرم أكل الدجاج املذكور إال أن يعلم بذبحه عىل الوجه الرشعي، 
أو يؤخـذ من مسـلم يظهر منـه التعهد بذبحه عىل الوجـه الرشعي وحيتمل 

صدقه يف ذلك.
س ١١٢٦: مـا حكم تناول الطعام يف بيـت أحد االقارب إذا علمنا 
أن ذلك القريب غني ولديه اموال وأمالك ولكنه يمتنع عن ختميس امواله 
جحودًا الصل ترشيع اخلمس مع العلم أن ذلك القريب يدعي أنه شيعي؟ 

r نعم جيوز تناول الطعام يف بيته.



(٣٥١)

س ١١٢٧: مأدبة العرس هل جيوز االكل منها لشـخص غري مدعو 
هلـذه الوليمـة وكذلك الوالئم التي تقام عـىل أرواح املوتى كام يف (الفاحتة) 

هل يشرتط االذن من صاحب الوليمة أو يكون الشخص مدعو هلا؟ 
r إذا أحرز رضا صاحب الوليمة جاز االكل وإال مل جيز.

س ١١٢٨: هـل جيوز تنـاول الطعام يف بيت أحد االقارب إذا علمنا 
أن ذلك القريب يمتلك حمل تسـجيالت غنائيـة وأنه قد حصل عىل معظم 

امواله من تسجيل االغاين للمغنني ومن بيع أرشطة الغناء؟ 
r نعم جيوز تناول الطعام يف بيت الشخص املذكور.

آداب املائدة
س ١١٢٩: أهيام أوىل يف الزواج أو يف االنتقال إىل بيت جديد الوليمة 

أم توزيع اللحم عىل الفقراء؟ 
r إيصـال الطعـام إىل الفقـراء هـو االفضل وربام يمكـن اجلمع بني 

الوليمة وبني إيصال اللحم إىل الفقراء وذلك بدعوهتم إليها.
س ١١٣٠: هـل يصـح اطعـام االضحيـة والعقيقة عىل املسـتحقني 
بشكل لفات مثًال بحيث توضع كمية قليلة جدًا من اللحم لكل شخص؟ 

r ال بأس بذلك.



(٣٥٢)

كتاب اإلرث
مرياث املرتبة اُالوىل

س ١١٣١: هناك رجل من املؤمنني ُفِقَد منذ تسـع سـنوات وله عدة 
أوالد وبنـات وقد تيقن اجلميع من عدم عودة والدهم قبل سـنتني علًام أن 
هـذا الرجل ذو أمالك وعقـارات موزعة بني أوالده وبناتـه بعنوان االمانة 

وقد تم الترصف يف بعض منها:
١ ـ ما هو حكم هذا الرجل من حيث تقسيم تركته عىل الورثة؟ 

٢ـ   هـل يـرث أحـد أوالد هذا الرجل علًام أنه قد تـوىف بعد فقد أبيه 
بثالث سنوات؟ 

٣ـ  هـل تـرث الزوجـة علـًام أهنا قد توفـت بعد فقده بثامن سـنوات 
ونصف وما مقدار حصتها؟ 

٤ ـ ما هو حكم الترصف احلاصل من االوالد أثناء فرتة البحث؟ 
١rـ   ال تقسم تركته إال بعد ميض عرش سنوات من غيبته وانقطاع خربه.

٢ ـ ال يرث منه إال أن يثبت موت االب قبله.



(٣٥٣)

٣ ـ ال ترث منه إال أن يثبت موت الزوج قبلها.
٤ـ  ال جيوز الترصف إال بمراجعة احلاكم الرشعي عىل االحوط وجوبًا.
تبلـغ  (املشـخاب)  منطقـة  يف  زراعيـة  أرض  توجـد   :١١٣٢ س 
مسـاحتها (١٣ دونـم) ومالكهـا الرشعي متويف سـنة ١٩٦٢ وله زوجتان 
االوىل توفـت بعد وفاتـه وله ولدان وبنت من الزوجـة االوىل وولد واحد 
وبنتان من الزوجة الثانية، وقد قسـموا هذه االرض مخسة ونصف (دونم) 
للولـد االكرب وأربعة(دونم) للولد الثاين والبنـت مل تعطى يشء وأما الولد 
الثالث أعطوه ثالثة (دونم) ومعه حصة البنتان فام هو التقسيم الرشعي؟ 

r التقسـيم املذكـور غـري رشعي، والتقسـيم الرشعي هكذا تقسـم 
االرض عىل تسـعة أسهم لكل بنت سـهم واحد وكل ولد سهامن هذا إذا مل 

يكن له أب أو ُأم كام يظهر من السؤال.
أما الزوجتان فليس هلام يشء من االرض. نعم إذا كان فيها شـجر أو 

بناء كان هلام معًا منه الثمن يشرتكان فيه وللورثة أن يدفعوا هلا قيمته.
جيـب العمل عـىل هذه القسـمة وال جيـوز اخلروج عنها كـام ال جيوز 
حرمـان البنـات وقد قال اهللا تعاىل: ﴿ومن مل حيكم بـام أنزل اهللا فأولئك هم 
الكافرون﴾، وقال عز من قائل: ﴿أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسـن من 

اهللا حكًام لقوم يوقنون﴾.
س ١١٣٣: والـدي توىف قبل عامـني ولديه زوجة وأوالد ثالثة وأنا 
البنـت الوحيدة له وكلنا أحياء لكن والدي يرمحه اهللا قبل وفاته بفرتة زمنية 
كان يف صحة جيدة قام بجمع أقرباءه (أبناء عمه) يف بيتنا ومجع اخويت الثالثة 
وقـال (إن أمالكي تـوزع كلها عـىل أوالدي الثالث بـدون بنتي وزوجتي 
واسـتدرك قوله بأن تعطوا كل واحد منكم مبلغ قدره عرشة آالف دينار ال 
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غريهـا فـرد عليه أحد إخواين من أوالده وقال هذا مبلغ قليل بل تدفع مائة 
ألف دينار لكل واحد منا إىل أختنا ونسـوا والدهتم الهنا كانت كبرية السن 
فـرد معقبًا والـدي املرحوم وقال هذا يبقى وراء انسـانيتكم فكنت أسـمع 
مـا يقولونه فأخربهتـم أين ال أريد ومتنازلة عن كافـة حقوقي بزعل وحزن 
لعـدم العدالة وعدم ذكر قوله تعاىل:﴿للذكـر مثل حظ االنثيني﴾ الن هذا 
ال يوجد يف عشـريتنا وبعد يوم أو يومني ولربام قد تندم الوالد املرحوم عىل 
عـدم عدالتـه يف الوصية فـأراد أن يرضيني الين زعلت فقال سـأرتب لك 
أوراق رسمية عىل كل واحد منهم حسب الوارد السنوي للزرع ويدفعونه 
إليـك إذا كان الوارد دينار أو أكثر أو أقل وإذا كنت متزوجة أم ال. علًام أين 
قلت له ال أريد قال كال سـأكتبها لك إن شـاء اهللا وأضمن حقك مع العلم 

أن االمالك هي:
١ ـ  أرايض زراعية(٥٠) دونم؟

٢ ـ بستان فيه (نخل عنب خرض متنوعة)؟
٣ ـ سيارتان(سيارة كبرية تعمل حاليًا وسيارة تاكيس تعمل حاليًا)؟

٤ ـ بيت يف البستان وبيت يف املدينة مع عرصة ركن جماورة؟
٥ ـ أثاث كاملة للبيتني املسكونني من قبل اخواين ووالديت؟

وبعد ذلك وقبل أن يكتب يل ما يضمن حقي قد وافاه االجل. أسأل 
سامحتكم راجيًا منكم اجلواب عليها مع النصيحة لكل مقرص. 

هـل تعترب هذه االقوال وهذا االجتامع وصية يتـم العمل هبا علًام أنه 
مل يـويص بصالتـه وصومه وحجه وهـل خيرج ثلثه علًام أنه مشـغول الذمة 
بالعبـادات فرتة كبرية مل يؤدها يف حياتـه كالصالة والصوم واحلج واحتامل 



(٣٥٥)

اخلمس أو الزكاة علًام أنه كان يقول أدفع اخلمس والزكاة.
r ال حيق البيك وال غريه أن يمنع أحدًا من الورثة مما يستحقه من االرث 
واالنثـى ترث من الرتكة بنص القـرآن الكريم: (للذكر مثل حظ اُالنثيني).
س ١١٣٤: هل يل حق رشعي علًام أين أنثى ويقال عند أهل عشريتنا 
االنثـى ال تـرث وباالضافـة هلذا أين متزوجـة فهل يل حـق يف تركة والدى 

وهل لوالديت حق كذلك علًام أهنا كبرية السن ومريضة راقدة بالفراش؟ 
r للزوجـة الثمن من كل الرتكـة ولكنها ال ترث من االرض، ولك 

أيضًا نصف حصة الذكر كام سبق.
س ١١٣٥: فـإن كان يل حـق يف القرآن والسـنة النبوية الرشيفة فكم 
هو حسب االعيان املذكورة يف أعاله وهل يل حق يف كل يشء حتى االرض 

علًام أين أنثى، موالي أرجو بيان حق اهللا إن كان يل حق؟ 
r البنت ترث من االرض. وسهمها نصف سهم الولد الذكر.

س ١١٣٦: إذا كان يل حـق ومل يدفع يل وإين أخاف أن أخربهم لربام 
تسوء عالقتنا العائلية علًام أين مل أتنازل عن حقي إذا كان يل حق مرشوع؟ 

r إذا مل تتنازيل عن حقك فحقك باق.
س ١١٣٧: هـل تفضلتم علينـا بالنصيحة حول هذه املشـكلة لكي 
نلقيها عىل عشـريتنا وبناهتم ونسـائهم اللتان حيرم عليهـن ارثهن من تركة 
أمواهتـم بحسـب ما يدعونه بـأن املرأة ال تـرث ونحن كرجـال نعطي من 

الرتكة حسب املصلحة نرجوا توضيح ذلك برأيكم وقولكم السديد؟ 
r كالم اهللا سـبحانه وتعـاىل أحسـن النصيحة واهللا سـبحانه وتعاىل 
يقول: ﴿ومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون﴾، ويقول: ﴿ومن مل 
حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون﴾، ويقول: ﴿ومن مل حيكم بام انزل 
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اهللا فأولئك هم الكافرون﴾، وأي موعظة أشد من ذلك؟!، ومن مل تنفع معه 
نصيحة اهللا هل يتوقع أن تنفع معه نصيحة الناس؟! وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
س ١١٣٨: إذا طالبتهـم وقلـت هلـم إن كان يل حـق رشعـي برتكـة 
والـدي اعطـوين إياه قالوا نعـم ولكن هذا العـام الثالث يدخـل علينا وال 
أستلم يشء اسمه حق مرشوع فام حكم صالهتم وصومهم أمام اهللا تعاىل؟ 

r ال تصح الصالة باملغصوب مع االلتفات حلرمته.

مرياث االزواج
س ١١٣٩: أمـراة ُقتل زوجها ومل ترزق منه بورثة. سـلمت إىل أهل 

املقتول دية كاملة (فصل) ستة ماليني دينار عراقي.
١ ـ هل للزوجة حصة من هذا املبلغ وما قيمتها إن وجدت؟ 

٢ـ  هلا يف غرفتها مواد كهربائية ثمينة مثل (تلفزيون ومسجل) ومبلغ 
من النقود قيمته (٣٥٠٠٠ )ألف دينار عراقي. فهل للزوجة من هذا املبلغ 

والسلع يشء وما قدره؟
٣ـ  يدعـي والد املرحوم بأنه قد رصف مليـوين دينار القامة الفاحتة. 

فهل يستقطع الوالد من مبلغ الدية يشء؟ 
r إذا مل يكـن للمقتـول ولد فالزوجة تسـتحق الربع مـن كل الرتكة 
بـام فيها ما ورد يف الفقرة الثانية كام أهنا تسـتحق ربـع الدية املذكورة يف أول 

السؤال وأما مصاريف الفاحتة فال يتحملها الورثة إال بطيب أنفسهم.
س ١١٤٠: ما هو الدليل من االيات القرآنية الكريمة أو االحاديث 
النبوية الرشيفة املروية يف مصادر املخالفني مثل الصحاح السـتة أو غريها، 
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عـىل حرمان الزوجة مـن االرض التي خلفها زوجهـا، وانحصار إرثها يف 
غري االرايض من االموال؟ 

r احلكـم املذكـور مـن خمتصـات االماميـة والدليـل عليـه خيتـص 
.Gبأخبارهم عن أئمتهم

مرياث الغرقى واملهدوم عليهم
س ١١٤١: رجل قام باطالق النار عىل والدته وأخته وبنت أخته يف 
أماكـن مميتة وكان حارض احلادث شـاهدتني ابنتني قارصتني االوىل عمرها 
سـت سـنوات ونصف والثانية عمرها مخس سـنوات ونصف وأفادتا بأن 
الرجـل أول ماأطلـق النار عـىل االم وبعدها عىل البنـت وبعدها عىل بنت 
البنت وقد تعذر معرفة من فارق روحها احلياة أوًال ومل حيدد ذلك ال طبيبًا 
وال حتقيقًا وليس هناك سـوى شهادة القارصتني حول ترتب القتل علًام أن 

القاتل اهنزم:
١ ـ هل أن البنت ترث االم التي أطلق عليها النار يف بادئ االمر؟ 

٢ ـ وهل أن بنت البنت ترث أمها التي أطلق عليها النار بعد أمها؟ 
r ال أثر لسبق اطالق النار يف املرياث، بل املدار يف املرياث عىل سبق 
املوت فريث املتأخر موتًا من املتقدم موتًا. ومع االشـتباه واحتامل التقدم يف 
الكل أو التقارن فال توارث بينهم، بل يكون مرياث كل منهم لبقية الورثة، 

دون املشتبه هبم.
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كتاب
 القصاص والديات

دية النفس
س ١١٤٢: رجـل سـارق يدخل بيت أحد املسـلمني بقصد الرسقة 
وعندمـا حيس صاحب الـدار بوجوده يلجأ إىل السـالح بقصد الدفاع عن 
نفسـه ومالـه وعرضـه فيقدم عـىل قتل السـارق املتلبـس بجريمـة الرسقة 
جهارًا. وهنا حيكم القضاء العشـائري بدفع دية القتيل عىل القاتل صاحب 

الدار فهل جيوز املطالبة بالدية وأخذها؟ 
r دم السارق هدر وال دية له، فال جيوز املطالبة بديته. نعم إذا جرحه 

أو عقره حتى أمن رشه فاالحوط وجوبًا أن ال جيهز عليه.

ديات اجلرح والصدع
 والكرس ونحوها

س ١١٤٣: لوتعرض شـخص للرضب مما أحدث أرضارًا كخروج 
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الـدم وغـريه من غري وجود سـبب حقيقي للرضب فلم يـرد املعتدى عليه 
بنفـس الوقت لتدخل النـاس بينهم ولكن بعد أربع سـاعات وبعد ذهاب 
النـاس وبأول فرصة بادر إىل رضب الشـخص املعتدي مما أوقع به أرضارًا 
كخروج الدم مثًال فهل هناك دية عىل الطرفني أم عىل طرف واحد باعتباره 

يدافع عن نفسه؟ 
r ليس هذادفاعًاعن النفس، بل هو انتقام وأخذ ثار ورد فعل، ومن 

ثم تثبت الدية عىل الطرفني.

دية احلمل وامليت واحليوان
س ١١٤٤: هل جيوز إسقاط اجلنني قبل ولوج الروح مع دفع الدية؟ 

r ال جيوز ذلك.
س ١١٤٥: امرأة أسقطت طفًال من بطنها ذو ثالثة أشهر أو شهرين 
فام حكم هذه املرأة إذا كان الزوج اليرغب بذلك أو يرغب بذلك علًام بأن 

املرأة تقول لكثرة االوالد وليس حلال املعيشة أو ُأمور أخرى؟ 
r االسـقاط يف احلاالت املذكورة يف السـؤال حرام وتثبت الدية عىل 

من اسقط الطفل باملبارشة.
س ١١٤٦: وملـا بلـغ احلمـل أربعـة أشـهر ونتيجـة الطـالق قامت 

باجهاض اجلنني والتي بارشت بسحب اجلنني(الدكتورة):
١ ـ عىل من تكون الدية عىل االم أم عىل (الدكتورة)؟ 

r الدية عىل الدكتورة وتشرتك االم معها يف االثم فقط.
٢ ـ ملن تكون الدية؟ 
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r لالب ثلثاها ولالم الثلث.
٣ ـ وما هي الكفارة وعىل من تقع؟ 

r الكفـارة عىل الدكتورة إذا بارشت بعملية االجهاض وهي كفارة 
القتـل العمـدي التي هي كفارة مجع بني عتق رقبة وصوم شـهرين متتابعني 
واطعام سـتني مسـكينًا، ومع تعذر أحدمها يسـتغفر بدًال عنـه، واالوىل أن 

يتصدق أيضًا بدله بام يطيق.
٤ ـ وكم هي الدية واجلنني بلغ أكثر من أربعة أشهر؟ 

r إذا وجلتـه الروح فديته دية النفـس، إن كان ذكرًا فديته ألف دينار 
ذهـب تسـاوي أربعـة كيلوات وربعـًا تقريبـًا، أو عـرشة آالف درهم فضة 
تسـاوي ثالثني كيلو أو مائة ناقة أو مائتا بقرة عىل تفصيل أسـناهنام أو الف 
شـاة وإذا كان أنثـى فعىل النصف مـن ذلك. وولوج الروح يقارب الشـهر 

اخلامس.
س ١١٤٧: لو قامت امرأة بإجهاض محل امرأة أخرى مع كون هذه 
راضية باالجهاض أو هي طلبت من تلك أن جتهض احلمل فعىل من تكون 

الدية؟ 
r تكـون الديـة عـىل التي قامت باالجهـاض، دون الراضيـة به وإن 

كانتا مشرتكتني يف املعصية.
س ١١٤٨: إذا اصطدمـت سـيارة بأخرى أو غري ذلك من أسـباب 
املوت وكان من مجلة القتىل امرأة حامل لسـبع أشـهر مثًال فهل تستحق دية 

واحدة أو ديتني؟ 
r تسـتحق ديتني دية هلا ودية جلنينها، ولكل دية مقدارها املذكور يف 

كتب الفقهاء.
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موجبات الضامن
س ١١٤٩: سائق يف كامل عقله وصحته يقود سيارته وبسبب حادث 
طارئ أدى إىل انقالب سيارته وتويف بعض الركاب فعىل من تقع الدية وإذا 
تـويف السـائق ومعه بعض الركاب هل يسـتحق أهل املتوفـني دية من أهل 

السائق؟
r إذا مل يكـن احلـادث بفعلـه فال دية عليه، كام إذا زلقت السـيارة أو 
أصاهبا عطب أدى إىل انقالهبا من دون تفريط منه. أما إذا كان بفعله، فتثبت 
الدية كام إذا أرسع بالسيارة أو مشى هبا يف طريق خطر تتعرض معه السيارة 
للحادث تسـاحمًا. وحينئذ جتب الدية عىل العاقلة وهي عشـرية السـائق من 
الرجـال وهـم بنـوه وإن نزلـوا وأبوه ومـن يتقرب بـه كاالجـداد واالعامم 

واالخوان، وأوالد االعامم واالخوان.
س ١١٥٠: العامـل الـذي يعمل باجرة عند رب العمل سـواء كان 
بناء أو كهربائي أو حداد أو غري ذلك ومن جراء العمل يتوىف بحادث معني 

فهل يستحق دية من رب العمل إذا مل يكن لرب العمل أي تقصري؟ 
r ال يستحق دية.

س ١١٥١: إذا تنـاول أحـد االشـخاص طعامـًا أو رشابـًا من أحد 
حمالت بيع االطعمة واملرشوبات وتسبب ذلك الطعام أو الرشاب يف وفاته 
بسـبب تسـمم الطعام أو الرشاب أو بسـبب تلـوث االواين. فهل هذا من 

قبيل قتل العمد أو اخلطأ وهل املتويف يستحق دية القتيل؟ 
r إذا كان مفرطـًا كان بحكـم قتل اخلطأ يف ثبوت الدية، وإن مل يكن 
مفرطـًا فال دية. واملعيـار يف التفريط عىل توقع املفرط ترتب الرضر بسـبب 
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فعلـه، ال جمـرد تقصـريه يف عمله، لتسـاحمه فيام ينبغـي له من أجـل النظافة 
والنزاهـة. كـام أنـه إذا كان صاحب املحل مفرطـًا والعامل املبـارش لتقديم 
الطعـام مفرطـًا فالدية عـىل العامل املبارش لتقديـم الطعام. نعـم إذا مل يكن 
العامـل املبارش لتقديـم الطعام مفرطـًا جلهله باحلـال وكان صاحب املحل 

مفرطًا كانت الدية عىل صاحب املحل.
س ١١٥٢: يف بعض الظروف اجلوية السـيئة كأمطار غزيرة أو رياح 
شديدة يسـقط جدار عىل بعض املارة ويؤدي إىل وفاته فهل يستحق املتوىف 

دية من صاحب اجلدار وما قيمتها؟ 
r ال ضـامن عليـه إال إذا كان اجلدار يف معرض السـقوط وكان عاملًا 
بذلـك وتسـامح فلم يقـم بقلعـه أو يصلحه، فـإن االحوط وجوبـًا حينئذ 

الضامن وحتمل الدية.
س ١١٥٣: إذا بقـر حيـوان أليـف بطن طفل أو هشـم رأسـه وأدى 

ذلك إىل موت الطفل فهل عىل صاحب احليوان دية؟ 
r ال جيـب عىل صاحب احليوان الديـة إال أن يكون مقرصًا بأن كان 

يعلم هبيجان احليوان ومل يستوثق منه بحبسه أو ربطه فإنه يضمن حينئذ.

الفصول العشائرية
س ١١٥٤: مـا هـو حـد العقوبة التي قـام هبا الرسـول8 أو 
االمـام أمري املؤمننيA بمن يكره شـخصًا بريئًا فيلـوط به مع أن امللوط 

به برىء ومكره؟ 
r حد الالئط القتل. لكن ال جيوز إقامته للعشـرية وال لرئيسـها، بل 
يعطـل مـا دامت دولة احلق غري قائمة. نعـم إذا أرض به بجرح أو نحوه كان 
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عليه دية الرضر املذكور.
االيـام بعـض التقاليـد واالعـراف  ١١٥٥: انتـرشت يف هـذه  س 
العشائرية ومن ذلك أن كل عشرية تنقسم إىل أفخاذ متفرقة وكل فخذ حيوي 
عـىل جمموعـة من الناس وتنعقد بني االفخاذ (سـانية) وهـي تعني التعاهد 
والتعاقـد عىل ُأمـور ومنها أن كل قتل حيدث يف فخذ مـن االفخاذ تتحمله 
باقي االفخاذ وهذا االمر فيه إلزام بحيث يلزم كل شخص املشاركة يف هذا 
الفصل سواء كان غنيًا ام فقريًا وإذا كان الشخص فقريًا ال يمكنه أن حيصل 
عـىل نعمـة العيش له والطفاله يفرض عليه االقـرتاض أويبيع بعض أثاث 

بيته. فام هو رأي الرشع املقدس هبذا العرف العشائري؟ 
r ال جيب عىل أفراد العشرية حتمل جناية بعضها إال يف القتل اخلطئي 
املحض، فإنه جيب عىل أوالد القاتل وأبيه وأخوته وأعاممه وأوالدهم حتمل 
الديـة برشوط منها أن يكون الشـخص مكلفـًا بالبلوغ والعقـل، ومنها أن 
يكون قادرًا عىل املشـاركة ودفع قسطه من الدية ومنها غري ذلك مما يذكر يف 
حمله، وال جيب يف غري ذلك وحيرم الزامه بدفع يشء يف غري ذلك إال برضاه.
س ١١٥٦: جرت العادة يف هذه االيام يف الفصل بني العشائر أو بني 
االرس املتخاصمة يقوم وسطاء حلل النزاع واخلصومة وهو ما يصطلح عليه 
باملشـية وعادة ما يقع احلل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها (السانية) 
أي سـنة جرت وأقرها الناس برضاهم وغالبًا ما تكون مواد هذه السـواين 
املتداولة بني العشـائر عىل خالف احلكم الرشعي كام أن بعض من يشـرتك 
باملشـية ال يعلـم مدى مطابقة عملهـم للحكم الرشعي إجيابًا أو سـلبًا فإذا 
أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي تروهنامناسبة يف هذا املجال. كام 
نرجوا من سامحتكم االجابة عىل االسئلة الالحقة مع يشء من التوضيح
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أ ـ هل جيوز االشـرتاك باملشـية إذا كان يعلم أن احلل الذي سـيطرح 
من قبل االطراف غري مطابق للحكم الرشعي؟ 

r ال جيوز االشـرتاك يف املشية التي هي مقدمة للفصل بني االطراف 
إذا ابتنى االشرتاك فيها عىل السعي القرار حكم غري رشعي فقد قال سبحانه 
وتعـاىل: ﴿ومن مل حيكـم بام أنزل اهللا فأولئك هم الكافـرون﴾، وقال تعاىل: 
﴿أفحكـم اجلاهلية يبغون ومن أحسـن من اهللا حكًام لقـوم يوقنون﴾. نعم 
إذا كان الغـرض من املشـية الشـفاعة من أجل العفـو أو التخفيف ممن بيده 
رشعًا ذلك فال بأس باالشـرتاك فيها. وكذا إذا كان الغرض منها التوسـط 
لالصـالح ووقف الفتنة من دون نظر لكيفية احلل وال اعداد له واالشـرتاك 
فيه، حلث الشارع االقدس عىل اصالح ذات البني، بل قدجيب ذلك عىل من 
يستطيع القيام بذلك وحيسنه كام إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع 

ذلك من انتشار الفساد واراقة الدماء وانتهاك احلرمات.
بـ  كثـريًا مـا حيصل أن يقـدم رجل عىل خطف امـرأة باالكراه وقد 
تكون باكرًا أو متزوجة ثم يزين هبا وهنا حيكم القضاء العشائري بقتل املرأة 

املخطوفة فهل جيوز ذلك؟ 
r ال جيوز قتل املرأة املذكورة وحيرم االعانة والتشجيع عليه. بل هي 
مظلومـة بريئـة إذا كانت مكرهة وقد قال تعاىل: ﴿ومن قتـل مؤمنًا متعمدًا 
فجـزاؤه جهنـم خالـدًا﴾. أمـا إذا مل تكن مكرهـة فإهنا وإن كانـت عاصية 

وعليها احلد إال أنه حيرم إقامة احلد عليها من قبل العشرية أو رئيسها.
س ١١٥٧: اصطـالح (النهوة) معروف يف أوسـاط الناس والعرف 
العشـائري يوليهـا أمهيـة خاصة وهـي حمرمة كام نعلـم يف الـرشع والعامة 
يضعون هلا سـواين وقواعد ولكن إذا تقدم شـخص وهنـى لكون اخلاطب 
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جمنونًأ سـفيهًا معوقًا مدمنًا عىل رشب اخلمر وما إىل ذلك من أسـباب فهل 
عملـه ذلـك جائز رشعًا وهل يقع عقـد الزواج إذا كانـت الفتاة مكره عىل 

ذلك لكون اخلاطب غنيًا أو ذا جاه أو غري ذلك؟ 
r الزواج مع االكراه باطل وحرام والنكاح بسببه زنى أو سفاح. أما 
مع عدم االكراه فالزواج صحيح يف مجيع احلاالت املذكورة وال أثر للنهوة، 
بـل هي حمرمـة رشعًا. نعم يف احلالة املذكورة إذا كانـت الفتاة قد تقدم إليها 
مـن هي مكرهـة عىل الزواج منه جيـوز للقريب أن يتقدم خلطبـة قريبته فإذا 
رضيت به صح زواجهام وإن مل ترض به انسحب من خطبته وترك االمر هلا 

والبيها يف اختيار الزوج وليس هذا من النهوة يف يشء.
س ١١٥٨: عنـد حـدوث خصام بني قبيلتني يتطور أحيانًا ويسـقط 
عـدد مـن القتىل من الطرفني وبعـد أن يتدخل ذوي الشـأن واجلاه وإيقاف 

النزاع املسلح يقررون حسبام ينص العرف العشائري عىل أمرين:
١ـ يقـوم املحكمون باملصاهرة بني القبيلتـني ليجعلوه عامًال مهًام يف 

اصالح ذات البني وال تؤدي أية قبيلة دية قتىل الطرف االخر؟
٢ـ يقـوم املحكمون باحصاء قتىل كل قبيلة والقبيلة التي هلا عدد من 
القتـىل أقل تدفع دية ما زاد عن عدد قتالها من القبيلة الثانية. ما هو احلكم 

الرشعي يف هذه احلالة؟ 
١ rـ ال بـأس باملصاهرة إذا كانت برضا البنت ووليها الرشعي، أما 

إذا كان قهرًا عىل أحدمها فهي حمرمة والنكاح باطل.
٢ ـ التصالح عىل اسـقاط الدية باملصاهرة أو بتكافؤ القتىل ال يسـقط 
الديـة إال إذا كان برضـا أولياء املقتولني وهم الورثـة، وإذا كان فيهم قارص 

فال يكفي رضاه يف سقوط الدية.
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س ١١٥٩: املشـهور يف االوسـاط العشـائرية أن املرأة املتزوجة من 
رجل غريب عن عشـريهتا لو أهنا قتلت ولدهـا يتوجب عليها دفع ديته إىل 

أهل زوجها. ما هو احلكم الرشعي يف هذه احلالة؟ 
r الذي يرث الدية هو ورثة الطفل املقتول، وهم أبوه وأوالده، ومع 
فقدهـم فالوارث للدية هو الطبقـة الثانية للورثة، وهم أجداده من الطرفني 
واخوتـه، وأوالدهـم، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقـة الثالثة وهم االعامم 
واالخـوال وهكـذا حسـبام هو مذكـور يف كتـب الفقه، وال خيتـص بذلك 

عشرية االب.
س ١١٦٠: لو أن رجًال قتل ابنه أو بنته فهل تستحق االم (أم املقتول) 
من الدية شيئًا، أو ال تدفع ديته عىل االطالق لكون الولد جزءًا من أبيه. ما 

هو احلكم الرشعي يف احلالة املذكورة؟ 
r ال أصل لذلك، بل تستحق االم الدية، فإن مل تكن موجودة فالدية 

لبقية طبقات املواريث عىل ما تقدم يف السؤال السابق.
س ١١٦١: من املعروف أن الفصل العشائري يف دية النفس له أصل 
رشعي حيث أن من املعلوم أن املقتول له دية رشعًا يف بعض احلاالت ولكن 
من يستحق الدية وملن تعطى وهل جيوز اعطاء بعضها إىل أفراد العشرية أو 
اعطاء قسـم منها للفاحتة وإذا وصل لبعض أفراد العشـرية حصة منها فهل 

جيوز له أخذها خاصة فيام إذا كان بعض أوالد امليت قارصين؟ 
r الدية لورثة امليت عدا االخوة لالم فقط فإهنم ال يرثون من الدية. 
وحينئـذ ال جيـوز الفراد العشـرية أخـذ يشء من الديـة بدون رضـا الورثة 
املذكورين، وإذا كان فيهم قارص فال يكفي رضاه، بل البد من عزل حصته 

له بتاممها، وجيوز االخذ من حصة غريه برضاه.
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واالمـل باملؤمنـني االلتـزام بأحـكام اهللا تعـاىل وعـدم اخلـروج عنها 
الحـكام اجلاهلية اجلهالء، فقد قال عز من قائل: ﴿أفحكم اجلاهلية يبغون 
ومن أحسـن من اهللا حكـًام لقوم يوقنون﴾. وقال تعـاىل: ﴿ومن مل حيكم بام 
أنزل اهللا فأولئك هم الفاسـقون﴾. وقال سـبحانه: ﴿ومن مل حيكم بام أنزل 
اهللا فأولئـك هـم الظاملـون﴾. وقال عز وجـل: ﴿ومن مل حيكم بـام أنزل اهللا 
فأولئك هم الكافـرون﴾. وقال جلت آالؤه: ﴿فليحذر الذين خيالفون عن 

أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾.
وكفـى بتهديد اهللا تعاىل رادعًا للمؤمنني فإن اهللا ال يغري ما بقوم حتى 
يغـريوا ما بأنفسـهم ﴿وإذا أراد اهللا بقوم سـوءاً فال مرد لـه وما هلم من دونه 

من وال﴾. ونسأله سبحانه التوفيق ملا حيب ويرىض وهو أرحم الرامحني.
س ١١٦٢: هل جيوز حضور املجالس بام تسمى (الفصل العشائري) 
إذا كان هـذا املجلس فيه كذب ونفاق بحيث يكون الفصل أو اعطاء الدية 

عىل خالف املقاييس الرشعية؟ 
r إذا كانـت املشـاركة يف جملس الفصل العشـائري التـي تكون فيه 
أحـكام عىل غري أحكام الرشيعة تعني املسـاعدة عىل جريان احلكم املذكور 
فهي حرام بل من أكرب املحرمات قال تعاىل: ﴿أفحكم اجلاهلية يبغون ومن 

أحسن من اهللا حكًام لقوم يوقنون﴾.
وأما إذا كانت املشاركة ملجرد اصالح ذات البني من دون تبني حكم 

عىل خالف حكم الرشع فهي جائزة.
س ١١٦٣: يوجد قانون يف العشـائر بام خيص (الفصل العشـائري) 
أنه إذا أحد أفراد العشـرية قتل أو دهس فالن من عشـرية أخرى فعىل أفراد 
عشـرية القاتل مجع ديـة املقتول واعطاؤهـا كفصل إىل عشـرية املقتول هل 
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جائز ذلك رشعًا؟ 
r جيـب اعطـاء الدية إىل ورثـة املقتـول، وإذا كان القتل خطأ كانت 

الدية عىل عشرية القاتل.
س ١١٦٤: يوجد قانون يف العشائر إذا اعطيت الدية إىل ويل املقتول 
فإن بعض العشائر تأخذ نسبة من الدية مثًال الثلث أو الثلثان وتوزعها عىل 
أفراد العشـرية، هل جيوز أخذ هذه االموال مـن ويل املقتول. إذا كنت أحد 

أفراد العشرية؟ 
r إذا مل يكـن برضـا ورثة املقتول فهـو حرام وخاصـة إذا كان فيهم 
قـارصون إذ هو من أكل أمـوال اليتامى قال تعاىل: ﴿والذين يأكلون أموال 

اليتامى ظلًام إنام يأكلون يف بطوهنم نارًا وسيصلون سعريًا﴾.
س ١١٦٥: بعض العشـائر جتمع من أفرادها مبالغ من املال تسـمى 
(صنـدوق العشـرية) لغـرض رصفها يف املآتـم عند موت أحـد أفرادها أو 
تدفـع تعويضـًا إىل عشـرية أخرى عند حـدوث نزاع بينهـام (فصل) فام هو 

حكم تلك املبالغ لو مرت عليها يف هذا الصندوق مدة أكثر من عام؟ 
r إذا اتفق أفراد العشـرية بينهم عن تـراض منهم بدفع املال وتعيينه 

ملشاكل العشرية وحوائجها الطارئة نفذ ذلك ومل جيب اخلمس يف املال.
س ١١٦٦: بعـض النزاعات العشـائرية ال حتسـم إال بدفع عدد من 
النسـاء إىل العشـرية االخرى، فهل تقر الرشيعة املقدسة هذا احلل. علًام أن 

بعض النساء تكون راضية بذلك، والبعض تكون جمربة؟ 
r ال جيوز ذلك يف حق املجربة وجيوز يف حق الراضية.

س ١١٦٧: بعـض العشـائر تفـض نزاعاهتـا مـع العشـائر االخرى 
بواسـطة التحاكم لدى رئيس عشـرية أخرى حمايدة، فهـل يمكن أن نطلق 
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عىل هذا صفة قاض حسب الرشيعة االسالمية املقدسة؟ 
r ليـس القايض رشعـًا إال احلاكم الرشعي وهو الـذي ينفذ حكمه 
قهراً عىل االطراف وأما غريه فال ينفذ حكمه إال برضا االطراف والتصالح 

بينهم عن طيب نفس بنفوذ حكمه.
س ١١٦٨: بعض العشائر تستعمل العنف بقصد إجبار اخلصوم عىل 
الرضوخ واملجىء إليها حلسـم النزاعات ويسـمى يف العرف (الدَكة) وهي 
إطالق النار يف منازل تلك العشـرية لتخويفها وباالعالن بأهنم يستطيعون 

الوصول إىل اخلصوم وأخذ بعضهم فام حكم ذلك؟ 
r إذا كان هلـم عـىل العشـرية املذكـورة حق رشعـي وامتنعت تلك 
العشـرية من أدائه، كان هلم احلق يف ختويف من عليه احلق من تلك العشرية 
دون بقيـة أفراد العشـرية. أما إذا مل يكن احلق رشعيًا بل عشـائري فال جيوز 

ختويف أحد من العشرية حتى الشخص الذي عليه احلق.
س ١١٦٩: بينام كان أحد أبنائي يلعب مع أقرانه دفعه أحدهم فوقع 
عـىل يده فانكـرست وبعد دورات من العالج وإجـراء عمليتني جراحيتني 
انتهى االمر إىل إصابة اليد بالعوق وكام تعلمون أن مسألة الفصل العشائري 
جارية بني أوساط جمتمعنا وقد كانت نيتي يف بادئ االمر أن أعفو إال أن أيب 
مل يوافقني الرأي وأخريًا استقر الرأي عىل أن يكون الفصل مائتان ومخسون 
ألف دينار.. السـؤال االن هل أن اسـتالمي هلذا املبلـغ جائز رشعًا ثم ماذا 
يرتتـب عىل املبلغ من حقوق رشعية يف حالة جلبـه إلينا علًام بأن (الفصل) 

كام هو معروف جيمع من أفراد العشرية ال من الفاعل وحده؟ 
r ديـة كرس اليد أكثر من ذلك وهي ملك للطفل املكسـور فالبأس 

بأخذ املقدار املذكور له وليس عليه حق.
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كتاب القضاء
س ١١٧٠: لو وجد رجل بعض أرحامه يف حالة زنى، فهل جيوز له 

قتلها بدون إذن احلاكم الرشعي؟ 
r ال جيوز، وال يأذن به احلاكم الرشعي.

س ١١٧١: العرف السـائد (عىل املدعي البينة وعىل املنكر اليمني). 
فـإذا كان الشـخص املتهـم بجريمة منكـرًا ارتكاهبا فعليه حسـب القواعد 
اليمـني ولكن إذا كان املتهم: صغري السـن غري ثقة اتـراه هنا يطلب املدعي 
اليمني من شـخص ثقة غري املتهم ليسـد مسـد يمني املنكر املتهم فهل هذا 
جائـز رشعًا وإذا كان الشـخص الثالث متيقنًا مـن كالم املتهم الذي طعن 
فيه وقام باليمني بدًال عنه ثم تبني بعد مدة كذب املتهم فهل عىل الشـخص 

احلالف كفارة وما هو احلكم الرشعي يف احلالة هذه؟ 
r طلب اليمني من املنكر من شؤون احلاكم الرشعي وال حيق الحد 
القيـام بـه إذا كان املقصود منه فصـل اخلصومة. نعم جيـوز للمدعي طلب 
اليمـني من املنكر من بـاب التوثق وجيوز للمنكر اجابته لذلك لكن ال جتب 
عليه، وعليه فال جيوز للمدعي يف احلالة املذكورة املطالبة باليمني إال من باب 
التوثق وال جتب اجابته عىل ذلك بل جتوز. كام أن احلالف ال جيوز له اليمني 
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إال مع التأكد واليقني وإال كان عاصيًا. ولكن ال كفارة عىل اليمني املذكورة.
س ١١٧٢: ما هو حد شارب اخلمر يف الشارع املقدس بعد النصيحة 
التـي توجـه إليه مع إرصاره عىل هذا العمـل إذا فرض هناك تطبيق احلدود 

الرشعية؟ 
r حد شارب اخلمر ثامنون جلدة، وإذا تكرر منه رشب اخلمر وحد 

عليه وجب قتله يف الرابعة أو يف الثالثة.
س ١١٧٣: مـن املعلوم أن الدعـوى بالدين عىل امليت حتتاج إىل بينة 
وضـم اليمني االسـتظهاري، فهل هي كذلك عىل احلـي أم ال حاجة لضم 
اليمـني مع البينـة وهل يكفي ضم اليمني إىل شـاهد واحـد ويف حالة عدم 

وجود شاهد فهل يكفي اليمني وحده إذا كان موجبًا لالطمئنان؟ 
r يثبـت الدين عـىل احلي بالبينـة وحدها بال حاجـة إىل اليمني، كام 

يثبت بشاهد ويمني وبشهادة رجل وامرأتني بال حاجة إىل اليمني أيضًا.
س ١١٧٤: هـل يوجد يف الرشيعة االسـالمية حـد أو تعزير للمرأة 

املمتنعة عن ارتداء احلجاب الرشعي؟ 
r مل يرد حتديد لذلك بخصوصه، بل تابع لنظر من له تويل هذه االمور.
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األمور العامة
مسائل ختص التفسري

س ١١٧٥: ورد يف سورة النساء االية(٣١ ) قوله تعاىل: ﴿إن جتتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخًال كريام﴾. 

وورد يف سـورة النجـم يف االيـة (٣٢) قوله تعـاىل: ﴿الذين جيتنبون 
كبائر االثم والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة....﴾.

فهل السفور كام نراه اليوم من قبل كثري من النساء من الكبائر أو من 
اللمـم وكذلك الغنـاء هل هو من الكبائر أو من اللمم أرجو أن ترضبوا لنا 

مثًال عىل اللمم؟ 
r قـد فـرس اللمم بتفاسـري أظهرها أنه عبارة عـن االملام باليشء من 
دون دوام عليـه. وعليه يكـون املراد به يف االية الكريمـة مقارفة الكبرية من 

دون إقامة عليها بل يف حاالت طارئة مع الرتاجع واالقالع.
فيكـون املراد أن اهللا سـبحانه بواسـع رمحتـه يغفر للمقـارف للكبرية 
حينئذ، وليس املراد باللمم الذنوب الصغرية، كام يف بعض التفاسـري. وعىل 
كل حـال الذنـوب الصغرية هي الذنوب التي مل يـرد الوعيد عليها بالنار يف 
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الكتـاب وال يف السـنة الرشيفة، بل ورد النهي عنها ال غـري، مثل النهي عن 
حلق اللحية.

نعـم االرصار عـىل الصغائـر ـ  بمعنـى االتيـان هبا مسـتهونًا هبا غري 
خائف منها وال وجل ـ من الكبائر.

كام أن الغناء من الكبائر.
وأما السـفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه 
بالنـار، بـل ال ينبغي االشـكال يف كونه مـن الكبائر إذا ابتنـى عىل االرصار 

واالستخفاف.
س ١١٧٦: يف العـروة الوثقـى الية اهللا العظمى السـيد حممد كاظم 
الطباطبائـي اليزديQ نقرأ يف كتاب النكاح الفتوى التالية (مسـألة ٤٦): 
جيوز وصل شـعر الغري بشـعرها وجيوز لزوجها النظر إليه عىل كراهة)، فام 

هو معنى وصل املرأة شعر غريها بشعرها؟ 
r كان املتعارف يف العصور السابقة أن تقطع بعض النساء ظفائرها 

فتأخذها غريها وتصلها بشعرها إذا مل تكن هلا ظفائر.
س ١١٧٧: قال تعاىل يف سورة االحزاب آية(٥٣): ﴿وإذا سألتموهن 
متاعًا فسئلوهن من وراء حجاب﴾ أليس املقصود بكلمة احلجاب الواردة 
يف االيـة املباركـة هو حجـاب النسـاء قطعًا الن نسـاء النبـي8 كنَّ 
يرتديـن احلجـاب الرشعـي قبل وبعد نزول هـذه االية املباركـة فضًال عن 
أنـه لـو كان املقصود به حجاب النسـاء لـكان توجيه اخلطـاب يف االية إىل 
نسـاء النبي8 أوىل ليأمرهن باختـاذ احلجاب بدل توجيه اخلطاب إىل 

املسلمني، فام هو املقصود بكلمة احلجاب الواردة يف االية الكريمة؟ 
r الظاهر من االية أن نساء النبي8 أمرن بعدم االختالط بالرجال 
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االجانـب كام أمر الرجال بعـدم االختالط هبن، وأهنم إذا أرادوا أن يدخلوا 
عليهن أو يأخذوا شـيئًا منهم فالبد أن يكون بينهن وبينهم سرت حيتجبن به.
س ١١٧٨: يرجى بيان مدى صحة هذه االحاديث وما هي معناها:
أ ـ  جـاء رجـل إىل النبـي8 وقـال له يا رسـول اهللا إين هلكت 
فقـال له هل أتاك اخلبيث فقال نعم يا رسـول اهللا قـال له وهل قال لك من 

خلق اهللا فقال نعم يا رسول اهللا فقال له واهللا ذلك حمض االيامن؟
r املقصود من ذلك أن الشـيطان يوسـوس لالنسان حماوًال القاءه يف 
الشبهة فإذا أحس االنسان من نفسه االنزعاج من هذه الوساوس فال ينبغي 

له القلق عىل ايامنه الن االنزعاج املذكور دليل االيامن.
بـ  قال االمام عيل A: «إن القطة منا أهل البيت» فام املقصود من 
ذلك علًام نقلت هذه من كتاب وسـائل الشـيعة يف املجلد االول من اجلزء 

االول ملؤلفه أبو احلسن حممد بن احلر العاميل؟ 
r ربـام يكـون املقصود من ذلك بيان أن القط حيوان ال جيب اجتنابه 

وهذا يتناسب مع ما ورد من طهارة املاء الذي ترشب منه القطة.
س ١١٧٩: يف زيارة عاشـوراء وردت عبارة يف آخرها هي (وابدأ به 
أوًال ثـم العن الثاين...) فهل هي مما يقال بالزيارة أم إهنا توضيحية، بمعنى 
أن فعـل االمـر (ابـدأ) يفيد الدعـاء إىل اهللا أم يفيد أمر مـن االمامA ملن 

علمه الزيارة؟
r الفقـرة املذكورة جـزء من الزيارة من هنا يكـون ذلك من الدعاء 

وليست أمرًا ملن علمه االمام الزيارة.
س ١١٨٠: إنـام يريـد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تشـمل 
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زوجات الرسول أم ال ؟ 
 Aال تشـملهن بـل هي ختتـص بالنبي8 وأمـري املؤمنني r
بذلـك الروايـات املتظافـرة  كـام رصحـت   HواحلسـننيIوالزهراء
خصوصًا الروايات املروية عن أم سـلمة O، وملا هو املعلوم من تعرض 
بعـض زوجات النبي8 للعظائم كخروج عائشـة حلرب امام زماهنا 
أمـري املؤمنـنيA وتظاهرها هي وحفصة عىل رسـول اهللا 8 حتى 
نـزل يف ذلك قـرآن يتىل إىل غري ذلك مما يمتنع معه شـمول آية التطهري هلن.
س ١١٨١: هـل حاتـم الطائـي وكرسى وعنـرت من االعـراف وما 

االعراف؟ 
r املروي عن أهل البيتG أن االعراف كثبان من مسـك مرشفة 
عىل اجلنة جيلس عليها كل أمام مع مذنبي عرصه من شيعته بانتظار احلساب 
أو الشـفاعة لعلهـم يدخلـون اجلنة وهـو الذي يشـري إليه قولـه تعاىل: ﴿مل 

يدخلوها وهم يطمعون﴾.
س ١١٨٢: هل صحيح أن االنسـان الكافر غري املسلم أو حتى أهل 
الكتاب يبقون يف النار إىل أمد طويل ثم خيرجهم اهللا من النار إىل اجلنة وإن 
قولـه تعاىل: ﴿خالدين فيهـا أبدًا﴾ معناها أن يلبثون فيهـا أمدًا طويًال جدًا 

وليس أبديًا؟ 
 A ال صحـة لذلـك، بـل القـرآن واالحاديث عـن املعصومني r

متطابقة عىل اخللود احلقيقي يف النار للكفار.
س ١١٨٣: يقول تعاىل: ﴿ان الساعة آتية أكاد أخفيها﴾. فهل معنى 
هذه االية أن هناك من الناس من يسـتطيع معرفة السـاعة الن االية رصحية 
أكاد أخفيهـا أن اهللا مل خيفـي السـاعة أم هـل يـدل ذلك عىل عالمـات قيام 
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الساعة كام روى يف أحاديث الرسول8؟ 
r ليس املراد من االية ذلك، بل تضمنت االيات واالحاديث أن اهللا 

تعاىل اختص لنفسه بعلم الساعة.
س ١١٨٤: قـال رسـول اهللا8: «علـامء أمتـي كأنبيـاء بنـي 

ارسائيل» ما املقصود بالعلامء يف هذا احلديث؟ 
r هذا حديث مرسل لعل له تتمة مل تصلنا توضح املراد به. واملتيقن 
منـه علامء أهـل البيتG وهم االئمـةG الذين ُأِمـَرت االمة بالرجوع 
إليهم وأخذ الدين منهم الهنم محلته احلقيقيون كاالنبياء. وشـموله للفقهاء 

الذين حيملون الدين عن طريق االجتهاد املعرض للخطأ مشكوك فيه.
س ١١٨٥: ملاذا تقدمت يف سورة التحريم: ﴿ثيبات وأبكاراً﴾الثيبات 

عىل األبكار؟ 
r لعله من باب الرتقي من احلسن لالحسن، فإن نساء النبي8 
ملـا كـن ثيبات حني نزول اآلية نّبه تعاىل عىل أنه قد يبدله بأمثاهلن ثيبات، بل 

بأحسن منهن أبكارًا.
س ١١٨٦: قـال تعـاىل يف كتابه العزيـز: ﴿خذ العفو وأمـر بالُعرِف 
وأعـرض عـن اجلاهلني، وإمـا ينزغنك من الشـيطان نزغ فاسـتعذ باهللا إنه 
سـميع عليم﴾ ما تفسـري االيتني واهللا عزوجل خياطب الرسـول8: 

العفو االمر باملعروف؟ 
r ورد يف بعـض الروايـات أن املراد به االمـر بالعفو عن الناس، كام 
ورد يف بعض التفاسـري أن املقصود من أخذ العفو ما أخذ من أموال الناس 
وَفَضل عن حاجتهم لبيان أنه ال جيوز االجحاف وأن املقصود باملعروف هو 

العرف واخلصال احلميدة.
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س ١١٨٧: دعـاء كميـل هـو مـن إنشـاء االمـام عـيلA كـام هو 
املتعـارف، او هو انشـاء اخلرضA كـام ورد يف الروايـة املروية عن طريق 

كميل عليه الرمحة؟ 
r الظاهـر أنـه ليس يف ذلك حديث يرشح احلـال غري أن املظنون أنه 
من إنشـاء أمري املؤمننيA أو النبي8 قـد أخذه اخلرض منهام، النه 
مشـتمل عىل االستشـهاد بآية القرآن الكريم، والن لسـانه وبالغته تناسب 

.Gصدوره عن أهل البيت
س ١١٨٨: قال االمام عيلA: «إذا ظنت الرعية بك حيفة فأصحر 
هلا» هل جيب عىل من ينتسـب إىل العلامء ابنًا كان أم وكيًال أن يصحر لالمة 

إن ظنت به حيفًا؟ 
r جيب االصحار إذا لزم من تركه مفسدة دينية كهتك أهل العلم.

س ١١٨٩: كيـف تفرسون قول النبي8: «أطول عمر بن آدم 
يوم ولدته أمه». 

r املقصـود منـه أنه كلام مىض عىل بني آدم يـوم فقد نقص من عمره 
يوم فيكون أطول عمره أول يوم من حياته.

س ١١٩٠: من هم العباد الذين ارسـلوا إىل اليهود عندما جاء وعد 
اوالمها وكام ذكر يف االية: ﴿وبعثنا عليكم عبادًا لنا اويل بأس شديد﴾؟

r اختلـف املفرسون يف تفسـري ذلـك لكن قيل أهنـم أطبقوا عىل أن 
املقصود بالنكاية والعذاب االول الذي أصاهبم كان عىل يد نبوخذ نرص ويظهر 
.Aمن بعض الروايات أن ذلك كان انتقامًا اهليًا عىل قتل حييى بن زكريا

مسائل ختص العقيدة
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س ١١٩١: هنـاك بعض الفرق االسـالمية يظهرون العداء بشـكل 
جيل للشيعة االمامية ويتهموهنم بالغالة وغريها من االفرتاءات التي مل ينزل 
اهللا هبا من سـلطان والشـيعة براء من هذه االهتامات ويف نفس الوقت هذه 
الفرقة تظهر حبها الهل البيتG وأن الشـيعة هم املخالفون لسرية أهل 
البيتEوالصحابـة، هل هؤالء الفرقة يعدون مـن النواصب أم ال الن 

املعروف أن الناصبي هو الذي يظهر العداء الهل البيتGال للشيعة؟ 
r اجلامعة املذكورة عىل قسمني:

االول : مـن هو صادق يف دعواه حمبـة أهل البيت أو عدم العداء هلم، 
فهو ال هيمه أن يسـمع فضائلهم ومثالب أعدائهـم ويصدقها بالوجه الذي 

لو سمعه يف حق غريهم لصّدقه.
الثاين : من هو كاذب يف ذلك فهو ال يريد سامع فضائلهم ولو سمعها 
أنكرها وإن ثبتت بطرق لو سمعها هبا يف حق غريهم لصدقها. وال إشكال 
يف نصـب الثـاين وأما االول ففي نصبه وعدمه إذا كان يعادي الشـيعة الهنم 
أولياء أهل البيت إشـكال. غري أن االوىل بالشـيعة أعز اهللا دعوهتم الصربيف 
حمنتهـم والثبـات عـىل مبدئهـم والدعوة له بالتـي هي أحسـن حتى تتضح 
احلقيقـة كـام اتضحـت تدرجيًا عىل مـر العصـور ﴿ومن يتول اهللا ورسـوله 

والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون﴾.
س ١١٩٢: الطالسـم املذكـورة يف بعـض الكتـب، بعضها يتضمن 
آيـات قرآنية وكلـامت مفهومة وبعضها االخر يتضمن كلامت وأسـامء غري 
مفهومة، فهل يمكن اعتبارها من قبيل االسباب التي نتوسل هبا وبالتايل ال 

أثم عىل من يؤمن ويعمل هبا أم ماذا؟ 
r الطالسم املذكورة يف بعض الكتب ال يعلم ورودها عن املعصومني
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G ومع ذلك جيوزاالتيان هبا الحتامل ورودها أو الحتامل تأثريها واالتيان 
هبا بالنية املذكورة ليس فيه شائبة رشك أو ابتداع.

س ١١٩٣: ما هو رأي سـامحتكم بظاهرة العزف والرقص يف الليل 
أثناء زيارة (أمحد بن هاشـم) حيث يسـهر الراقصـون حتى الصباح يلهون 

بالعزف والرقص واالحاديث املبتذلة؟ 
r العـزف والرقـص من املحرمـات واالعالن هبام يؤكـد حرمتهام. 
واالتيـان هبا يف املواطن التي يفرض تقديسـها أشـد بشـاعة وأعظـم انكارًا 

فالالزم املنع من هذه الظاهرة ملن يقدر عىل ذلك.
 Gس ١١٩٤: مـا هو رأيكم يف الرجعة. وهل هناك رجعة لالئمة
بعـد ظهور املهـدي (عجل اهللا تعـاىل فرجه) جعلكم اهللا بعونـه ولطفه من 

أنصاره ومؤيديه والذابني بني يديه؟ 
r وردت بذلـك روايـات كثـرية يف كتـب احلديـث والرجعـة مـن 

مسلامت الطائفة ورضورياهتا إمجاًال.
س ١١٩٥: قـال8: «يـا عـيل هلـك فيـك اثنـان حمـب غـال 
وعـدو قال» لقد تواترت أخبار مسـتفيضة بأن االنبياء كانوا يسـتغيثون إىل 
اهللا سـبحانه وتعاىل بأسامء اخلمسة أصحاب الكسـاء وعند ارشاف الضيق 
والبالء، وأن اخلمسـة أصحاب الكسـاءG كانوا أنوارًا يسـبحون حول 
العـرش. أن بعض الفضالء يدعون بأن االمام عيل بن أيب طالبA كان 
A وأنه Aله وجود حقيقي روحًا وجسدًا يف عامل الدنيا منذ زمن آدم
كانـت له مواقف عديدة أعان وأغاث فيها االنبياءG فهو عىص موسـى 
التي حتولت إىل ثعبان وهو حمرض عرش بلقيس إىل سليامن Aوهو الذي 
أعاذ يوسفA يف اجلب ويونس يف بطن احلوت. كل ذلك العمل حقيقي 
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بروحه وجسده. وهم يستدلون بذلك عن طريق بعض الروايات منها:
ـ وردت يف كتاب (مواهب الرمحن يف مناقب سلامن) رواية تدل عىل 
أن االمامA أنقذ سلامن(رضوان اهللا تعاىل عليه) يف زمان غابر من االسد 

وأنه تصارع مع سلامن (رضوان اهللا تعاىل عليه) فرصعه.
ـ ورد يف كتـاب (عيل من املهد إىل اللحد) تأليف السـيد حممد كاظم 

القزويني أن االمامA عند والدته كان يقرأ (سورة املؤمنون).
ـ إىل غري هذه الروايات.

ـ فـإذا أمكـن لالمامA أن يقـرأ القرآن قبل نزولـه فأنه ال خالف 
يف إمكان وجوده يف الدنيا قبل مولده. هذا ما يسـتدل به القوم. ولكن هذا 
 .Aيسـتلزم تقـدم املعلول عـىل علتـه. أي الوجود احلقيقي قبـل والدته
ومن املعلوم بالرضورة أنه لو كان لالمامA تأثري روحًا وجسـدًا يف عامل 
الوجـود وهـو مل يولد بعد. وجـب أن يكون اهللا سـبحانه وتعاىل قد أفاض 
عليـه الوجـود كام مقرر يف الفلسـفة أن وجود العلة يوجـب حتقيق املعلول 
وال يمكـن تقديـم املعلول عىل العلة. ولو كان موجـود فام الداعي لوالدته 
وطفولتـه ونشـأته كـام هو معلوم. السـؤال هنـا: هل يمكن تصـور وجود 
 Aوتأثـري يف عامل الدنيا منذ عهد آدم Aحقيقي روحًا وجسـدًا لالمام
إىل عهـد النبي حممد8 . أرجو أن تتفضل سـامحتكم ببحث املسـألة 

فهي عندي يف غاية االمهية ولكم عند اهللا االجر والثواب؟ 
r الدعـوى املذكورة ال تسـتند إىل برهان، بل هـي خمالفة للرضورة 
وللنصوص الكثرية الواردة يف تعيني صاحب سـليامن وأنه آصف بن برخيا 
والرصحية يف أن الذي كان يؤنس يوسـف يف اجلب هو جربائيل، وأن عصا 
موسى من عوسج وأهنا عند االئمةG يف مجلة مواريث االنبياءGوغري 
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ذلـك مما جيعـل الدعوى املذكـورة ختريفًا من أناس سـذج منحطـني عقليًا 
وفكريًا أو من أناس مضللني ال هيمهم إنكار الرضورات.

وليس يف الروايتني املشار إليهام ما ينهض بمقاومة الرضورة املذكورة، 
أما رواية مواهب الرمحن يف مناقب سلامن فهي لو صحتـ   وليس كل رواية 
صحيحة  ـ ال تدل عىل أنه موجود سـابقًا هبذا اجلسـد، بل كل ما تدل عليه 
أنه حرض سـلامن بصورة جسـدية ولعله كان روحًا جمردة متجسدة كتجسد 
املالئكة. عىل أن سـلامن مل ُيسـلم إال بعد اهلجرة، ولعـل احلادثة وقعت قبل 

اهلجرة بقليل يوم كان االمامAموجودًا أو رجًال.
وأما قصة قراءته عند والدته لقوله تعاىل: ﴿قد أفلح املؤمنون﴾ فهي 
ال تـدل إال عـىل أن اهللا تعاىل قد أهلمه االية أو السـورة عند والدته، وال تدل 

عىل أنه كان موجوداً بجسده قبل والدته.
وباجلملة: تفاهة الدعوى تغني عن إطالة الكالم فيها.

س ١١٩٦: بـام أن رب العاملـني ال يـرىض باملعصية وال الفسـق وال 
الفجور وال يرىض بكل ما يؤدي إىل اخلروج عن طاعة اهللا وإىل سوء اخللق 
وبالتايل تفيش الرش بدل اخلري. فلامذا جعل ذلك يف البرش منذ بدء اخلليقة؟ 
r مل جيعـل اهللا جـل جاللـه ذلـك يف البـرش قـرساً عليـه، وإنام جعل 
فيـه القـدرة عليه وملكه اختياره له، ولوال االختيار مل يكن املحسـن حمسـنًا 
وال املسـىء مسـيئًا ولـوال وجـود مـن خيتـار الرش ويدعـو إليه ويسـعى له 
وجيهـد يف تعميمـه مل يظهـر فضل فعال اخلـري والداعي لـه، وال ظهر فضل 
الصـرب والثبات عليـه، وال فضل اجلهاد والتضحيات يف سـبيله، وال فضل 
االخـالص ونكران الـذات من أجله، حتـى أريقت الدمـاء الزكية الرواء 

شجرته وظهرت الطاقات املبدعة لتثبيت دعوته.
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وبذلك اسـتحق أهله يف احلياة الدنيا بالثناء اجلميل والفوز يف االخرة 
بالثـواب اجلزيل، وحـازوا أفضل درجـات املقربني وأعىل منـازل املقربني 
وفـازوا برضوان مـن اهللا أكرب. هذا ما يتيرس لنا معرفتـه من فائدة ذلك وإن 
قرصت معرفتنا عن مجيع جهات احلكمة يف أفعاله جل شأنه ﴿وإذ قال ربك 
للمالئكة إين جاعل يف االرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدمـاء ونحن نسـبح بحمـدك ونقدس لك قال إين أعلم مـا ال تعلمون﴾.
فسـبحان من ال يسـأل عن فعله لكامل حكمته وهم يسألون. واحلمد 

هللا رب العاملني.
س ١١٩٧: مـا حقيقة الشـيخية ما الفرق بينهم وبني سـائر الشـيعة 
االمامية هذا وأنا من عائلة شـيخية وال أعرف فرقًا بيني وبني باقي الشـيعة 
علـًام أين قـرأت بعض كتـب الشـيخية مثل (عقيـدة الشـيعة) للمريزا عيل 
احلائري وكذلك كتاب (حياة النفس) للشـيخ أمحد االحسـائي ومل اسـتبن 

الفرق. أرجو االجابة بشىء من التفصيل؟ 
r إن عقيـدة الفرقـة املحقـة ليس فيهـا غمـوض وال إلتباس حيث 
تبـدأ بالتوحيد وااليـامن بالنبي8 وامامة االئمـة املعصومنيG مع 
عدم االغراق والغلو يف أمرهم وشـأهنم وأهنم عبيد خملوقون اسـتأمنهم اهللا 
عـىل دينه وعباده فهم حجة عىل عباده يف أمـر دينهم وخلفاؤه عليهم يف أمر 
دنياهـم ينبـؤن بالصدق وحيكمون باحلق وقد تواصلت سلسـلتهم املباركة 
وامليمونة حتى وصلت إىل االمام املنتظرA وقد غيبه اهللا عن شيعته إىل أن 
يأذن له باظهار دعوته واعالن كلمته. وال سـفارة بينه وبني أحد من شـيعته 
وكل من يدعي خالف ذلك كاذب مفرت، إال أن اهللا سـبحانه وتعاىل مل يرتك 
الناس يف ظلامت اجلهل فأخرجهم من حرية الضاللة إىل نور اهلدى بالعلامء 
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واملجتهديـن املتورعني حيث محلهم مسـؤولية ارشـاد النـاس ببيان أحكام 
الرشيعـة وتوضيح معاملها ويـدور االمر يف ذلك مدار العلـم والتقوى أينام 
كانا ويف أي شـخص وجدا من دون تقييد بنسـب وال مرياث وال عهد وال 
وصيـة وال غـري ذلك مما جيعل هذا املنصب حكرًا عـىل مجاعة خاصة وملكًا 

هلم يتحكمون فيه كام يشاؤون.
عىل هذا جرت الطائفة املحقة يف العصور املتعاقبة حتى وصلت إلينا.
أما طائفة الشيخية فيبدو أن مرجعيتهم ختضع لضوابط خاصة جتعلها 
تدور يف فلك معني وحكرًا عىل مجاعة خاصة ال خترج إىل غريهم، وهذا أمر 

ليس له أساس رشعي وإنام هو من البدع احلادثة يف العصور املتأخرة.
أما اجلانب العقائدي فيرتدد عىل االلسـن نسـبة بعـض االمور هلم ال 
تناسـب مـا سـبق بيانه من عقائـد االماميـة، وعامتهم ال يعرفون شـيئًا عن 
عقائدهم، وخاصتهم ال جيهرون بام عندهم لنعرف جلية احلال غري أن هذا 
التكتـم مـن اخلاصة ومتيز مجاعة الشـيخية عن بقية فرقـة االمامية وانعزاهلم 
مثري للريب فيهم إذ لو مل يكن بيننا وبينهم فرق كام يقولون فلم هذا االنعزال 
واالنشـقاق عـن الفرقة احلقة حتى صاروا فرقة داخل فرقـة وما الفائدة فيه 

غري اضعاف أهل احلق وشق كلمتهم.
ومـن ثم يصعب علينـا اجلزم بمطابقة عقائدهـم لعقائد الفرقة احلقة 
التي تقدمت االشارة إليها غري أنه ال يتيرس لنا حتديد معامل عقيدهتم مع هذا 

الصمت واالنكامش واالنعزال.
وهم بذلك يتحملون مسـؤولية االنشـقاق والفرقة ونسـأله سبحانه 

صالح االحوال ومجع الكلمة إنه أرحم الرامحني.
س ١١٩٨: ما هي الوالية الواجبة بني املؤمنني؟ 
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r الواليـة أمـر ارتكازي عريف يرجـع الواجب منه بـني املؤمنني إىل 
نحو من املودة بلحاظ وحدة الدين وأخوته ورابطته بني املؤمنني.

س ١١٩٩: هل أن االمام عىلA أفضل من مجيع االنبياء والرسل 
ما عدا نبينا حممد8 حتى من اولوا العزم وكيف ذلك إن صح ذلك؟ 
r تضمنـت االحاديـث الكثرية أن النبـي8 وأهل بيته أفضل 

خلق اهللا تعاىل وال يسعنا التعرض هلذه النصوص لكثرهتا.
س ١٢٠٠: قـال الرسـول8: «يا عيل ال حيبـك إال مؤمن وال 
يبغضك إال منافق» الكثري يف البلدان االسالمية من الذين ال يعرفون االمام 
عـيلA أو حتـى يعرفونه فإهنم يبغضونه من دون سـابق معرفة ليس إال 
أنه الشخص الذي حيبه الشيعة وهم يكفروهنم فهل هم منافقني أم جاهلني 
أو هل أن االنسـان الذي يؤدي الفرائض ويعامـل أهل البيت كأهنم أناس 
عاديـني بل يفضلـون غريهم عليهم فهـل هم يدخلون اجلنـة وإن كان هلم 

أعامل أم ال؟ 
r ورد يف نصـوص كثـرية، االعـامل ال تقبـل إال بواليـة أهل البيت

.G
س ١٢٠١: كثري من اخواين الشيعة كافة االنواع وخاصة عند القيام 
بعمـل يذكرون اسـم االمام عـيلA فيقولـون (يا عيل) ممـا جيعل بعض 
االخوان السـنة يقولون إنكم تذكرون اسم االمام قبل اهللا وحممد ويعيبوننا 

عىل ذلك، فهل جيوز ذكر االسم هبذه الطريقة وملاذا؟ 
r نعم جيوز ذلك الن االسـتعانة جائزة بغـري اهللا إذا كانت عن ايامن 
واعتقاد بأن اهللا هو اخلالق واملدبر وأن كل القوى والقدرات بدأت منه وإليه 
تعود وأن املستعان به ال يعني إال بإذنه، كام نرى االنسان عندما يقع يف ظرف 
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حيتاج فيه إىل معونة االخرين قد يستعني بأخيه أو عشريته أو نحو ذلك.
س ١٢٠٢: نـرى كثـريًا من شـيعة أهـل البيت (أعزهـم اهللا) عندما 
Aيكتبـون كتابـة أو لوحـة فيها اسـم النبي 8 واسـم االمام عيل
فإهنـم يكملون ذلـك بكتابة لفظ اجلاللة، حتى باتت هذه الظاهرة تشـكل 
ثالوثًا شيعيًا حمل طعن االخرين، فنرجو من سامحتكم أن توضحوا لنا هل 
أن ذلك يشكل توهينًا للباري عز وجل النه اليقرن بأي خملوق مهام كانت 

درجته أم ماذا؟ 
r ليسـت يف الكتابـة املذكـورة توهني للـذات املقدسـة الن الكتابة 
املذكـورة عبـارة عـن االنتـامء هللا واكامل هـذا االنتامء بذكـر النبي8 
وأهـل بيته، وكـام ال يكون االقتصار عىل ذكر اهللا تعاىل والنبي8 عند 
 A االخرين يشـكل ثنويًا مقدسـًا كثنوية املجوس فإحلـاق أمري املؤمنني
هبام ال يشـكل ثالوثًا مقدسـًا كثالوث النصارى. وال توهني عىل الباري عز 
وجل يف إحلاق عبديه املقربني عنده عند ذكره تكريًام ملن كرمه هو عز اسمه، 
ولذا تكرر يف القرآن املجيد االمر باطاعة اهللا تعاىل ورسـوله يف سـياق واحد 

واملدح ملن يطيعهام.
كـام أمـر اهللا سـبحانه وتعـاىل باطاعتـه هـو ورسـوله وأويل االمر يف 
سـياق واحد فقـال: ﴿وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسـول وأويل االمر منكم﴾، 
وقـال تعـاىل: ﴿وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسـوله﴾، وقال: ﴿فسـريى 
اهللا عملكم ورسـوله واملؤمنون﴾، وأحلق عز من قائل االحسـان للوالدين 

بالتوحيد يف مواضع كثرية من القرآن املجيد.
كل ذلك المهية شأن ما أحلقه من دون أن يلزم منه توهني عليه عز اسمه. 
وقد أردنا بإحلاق أمري املؤمننيA به تعاىل وبرسوله8التأكيد عىل أنا 
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كام ذكرنا اهللا تعاىل اشـعاراً بكوننا موحدين وذكرنا رسوله8اشعارًا 
بكوننا مسلمني ذكرنا أمري املؤمننيA اشعاراً بكوننا مؤمنني غري منافقني 
ملـا ورد عن النبي8 من أن لوال عيل ملـا عرف املنافقون، وأنه ال حيب 
عليًا إال مؤمن وال يبغضه إال منافق، ومن الطبيعي أن يغيض ذلك املنافقني 
وتضيـق صدورهم منه فريمونـا بالعظائم وهيرجون علينا بام نحن منه براء.
س ١٢٠٣: مـا قولكـم يف أن املـوايل المـري املؤمنـني غـري امللتـزم 

بالعبادات أو الفاسق هل خيلد يف النار؟ 
r ال خيلـد يف النار إذا مات عىل االسـالم والوالية حسـبام يظهر من 
االحاديث الرشيفة، إال أن الشأن يف موته عىل الوالية، فإن الذنوب قد تسود 
قلب فاعلها حتى خيذله اهللا ويسـلط عليه الشـيطان فيدعوه للكفر فيجيبه، 

فال ينبغي أن يكون ذلك مطمئنًا ملرتكبي الكبائر والذنوب.
عـىل أن االنسـان أضعف مـن أن يتحمل عـذاب النار ولـو من دون 

خلود، بل أضعف من أن يتحمل عذاب القرب والربزخ.
بـل أضعـف مـن أن يتحمل سـكرات املـوت واالبتـالءات التي قد 

متحص هبا ذنوبه يف الدنيا، فاحلذر ثم احلذر من إمهال اهللا تعاىل.
س ١٢٠٤: ظهـرت يف منطقتنـا حالـة وهـي اخلتمـة يف هناية شـهر 
رمضـان أو بعـد انتهاء كل فاحتـة. حيث يقوم رجـل ويقرأ القـرآن باجلزء 
االخري منه وبعد انتهائه من كل سـورة يرفع صوته بالتسـبيح (سـبحان اهللا 
واحلمـد هللا وال إلـه إال اهللا واهللا أكـرب وهللا احلمد) ثـم يعاود القـراءة ثانية، 
وبعد االنتهاء من قراءة القرآن يقرأ ما يدعى بالتصديقة املباركة فيها تذكري 
باملوت ورضورة استعداد االنسان للموت. ما هو حكم من يقوم هبا وهل 

وردت روايات وأحاديث عن االئمGيف ذلك؟ 
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r ال روايـات بذلـك لكن ال بأس بالعمـل املذكور حتى لو مل ترد به 
روايات باسـتحبابه. نعم البد حينئذ من االتيان به بعنوان الذكر والتذكري، 

ال بام أنه مستحب رشعًا.
س ١٢٠٥: املتسامل عليه يف مذهبنا أن االمامة هي بنص من اهللا تعاىل 
وإذا تتبعنـا سـرية النبـي حممد8 نجـد أن آيات الواليـة والطاعة قد 
نزلت بعد اهلجرة إىل املدينة، فهل هذا يعني أن إمامته قد جعلها اهللا تعاىل له 

بعد اهلجرة، أم أنه كان امامًا منذ البعثة وما هو الدليل عىل ذلك؟ 
r إمامـة أمري املؤمننيA وأوالدهG مقدرة يف علم اهللا تعاىل من 
االزل، وأما التبليغ هبا فلم يتم إال بعد البعثة عند حصول الظرف املناسب.
ولعـل أول مـرة بلـغ النبـي8 بامامـة أمـري املؤمنـنيA يف 
حديـث الـدار يف مكـة املعظمة عنـد نزول قولـه تعاىل: ﴿وأنذر عشـريتك 

االقربني﴾حسبام تضمنته مصادر احلديث املذكور.
س ١٢٠٦: هنالـك شـبهة مفادهـا أن من يسـتدل عـىل االمامة بعد 
النبـي8 بالدليـل التارخيـي وهـو إن الظـروف املحيطـة باالسـالم 
مـن وجود الفـرس والـروم واملنافقـني واملرتبصـني باالسـالم تتطلب أن 
يعـني النبـي8 خليفة مـن بعده، وتقـول الشـبهة: أن تعيـني خليفة 
للرسـول8 مـن بعـده، ومن ثم يـزاح عـن منصبه هـو كالالتعيني، 

ويبقى اخلطر قائًام. فام هو جواب الشبهة؟ 
r وظيفـة اهللا تعـاىل الثابتـة بموجـب لطفه عقًال هو حفـظ املصالح 
وجتنب املفاسـد ترشيعًا بأن يرشع رشيعة كاملة تصلح الناس وتصلح هلم، 
ويقيـم احلجـة الكافية عىل ذلـك ليهلك من هلك عن بينـة وحييى من حيى 
عـن بينة، وأما بعد كامل الرشيعة وصالحهـا فاالختيار مفتوح للناس، فإن 
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شـاؤوا شـكروا النعمة باتباع الرشيعة وسعدوا، وإن شـاؤوا كفروا النعمة 
بمخالفـة الرشيعة وهلكوا، كام قال تعاىل: ﴿إنا هديناه السـبيل إما شـاكرًا 

وإما كفورًا﴾.
واالمامـة من مجلة الرشيعـة إذ جعلها اهللا تعاىل بنحـو لو عمل عليها 
لصلح أمر االسالم فقد أدى ما عليه، وبقي ما عىل الناس فإن أطاعوا صلح 
أمـر االسـالم، وإن عصوا حتملوا هم اجلريمة، وال حجـة هلم عىل اهللا تعاىل 
بل كانت احلجة له عليهم أما إذا مل جيعلها فال جريمة عليهم، بل كانت هلم 
احلجة عليه وكان التقصري منه واملسؤولية عليه، تعاىل عن ذلك علوًا كبريًا.
س ١٢٠٧: ما هو التصوف وما هي حدوده، وهل هو جائز أو غري جائز؟ 
r ال يسـعنا يف هـذه العجالـة اخلـوض يف هـذا املوضـوع وحتديـده 
وتفصيلـه إال أن الـيشء اجلديـر بالذكر هو أن طرق الدروشـة السـائدة يف 
هـذه االيام كلها بدع ال أسـاس هلا من الـرشع والدين ولنا يف هذا املوضوع 

استفتاء مفصل ومستقل.
س ١٢٠٨: يوجـد يف كثـري مـن املناطق بعض الرجال والنسـاء ممن 
يسـمون(باملطوع واملطوعـة) يكثـر وجودهـم يف قبـور وخطـوات بعض 
الصاحلـني والسـادة ويقومـون بحركات أشـبه بحاالت الـرصع ويدعون 
أن االمـام الفالين أو السـيد الفـالين يكلمهم وخيربهم بأحـوال بعض من 
يستعينون هبم حلل مشكلة أو عالج مريض ويقولون بحسب مصطلحاهتم 
وخيـربون عنهم بأن هـذا به االمام فـالن وهذه هبا االمام فـالن وهكذا فام 
حكـم عملهـم هذا أليس فيه مـن التجاوز عىل مقام االئمـةG إىل ما هو 
حـرام وما حكم املسـتعني هبم علًام ان الكثري من البسـطاء يتبعوهنم هؤالء 
بالتجريح أو القذف أوالتنبيه لتجاوزاهتم. نرجو من سامحتكم كلمة تكون 
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هي الفصل فإنكم احلكم العدل، دامت بركاتكم؟
r ال أساس هلذه الدعاوى، ولنا فيها بيان مفصل منشور.

س ١٢٠٩: هنالـك ناعـي الهـل البيـتG يتحدث عـن االنبياء 
وااليات القرآنية النازلة بحقهم التي توهم السـامع بأن االنبياء قد أخطأوا 
ويـأيت بالقصص االرسائلية التي تؤيد صحة ما يقول وعند االعرتاض عىل 
ذلك من بعض املسـتمعني يقول أن نبينا حممد8 هو أفضل نبي فقط 
وقـد تأثر املسـتمعني له بـأن االنبياء غـري معصومني وكان يقـارن كرامات 

االئمةG بأخطاء االنبياء. ما رأي سامحتكم يف هكذا مقرء؟ 
r عقيدتنـا يف االنبيـاء أهنـم معصومـون منزهـون وكل مـا دل عىل 
خـالف ذلك مـؤول أو مـردود، واالرسائيليات مـن االكاذيـب التي ابتىل 
االسـالم هبـا وعقيدتنا يف رفعـة مقـام نبينا8 واالئمةGال تسـوغ 

الطعن يف غريهم، فليتق اهللا رجل أو ليسكت.
س ١٢١٠: تنترش بني الشباب املؤمن االن ظاهرة العرفان والروحان 
والعـامل بـاهللا والعارف بـاهللا والسـالك....الخ. وغريها مـن االلفاظ التي 
جتذب الشـباب املؤمـن. ما معنى هـذه االلفاظ وهل هـذا الطريق واجب 
عـىل املكلفني أم ال وإن مل يكن واجب فهل سـلوكه صحيح. وكيف يكون 

السلوك وغريها من االسئلة حول هذا املوضوع؟ 
r هـذه الفـاظ تبتنـي عىل دعـاوى ال برهـان عليها وال تسـتقي من 
معـارف أهل البيتG بوجه يصلح االحتجـاج عليه، فالالزم احلذر ممن 
يدعـي ذلـك، فإهنم بـني مغفل مغلوب عـىل أمره ومضلل مفرت خيشـى منه 
عـىل الديـن واملؤمنني، وربام يصل هبـم االمر إىل حتليـل املحرمات وانتهاك 
احلرمات، كام وصل إىل ذلك غريهم وإنا هللا وإنا إليه راجعون، فإنه ال سوق 
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هلذه الدعاوى إال بني الناس البعيدين عن املعارف احلوزوية االصلية بسبب 
ضعف احلوزة وقلة املمثلني الصحيحني هلا.

س ١٢١١: روي عـن رسـول اهللا8 أنه قـال: «من أصبح ومل 
هيتم بأمور املسلمني فليس منهم». ما هو واجبنا نحن كمسلمني االن لكي 

نبقى متمسكني برشيعة الرسول8 ؟ 
r جيب عليك االهتامم هبم نفسـيًا ثم العمل عىل ما يناسـب هذا اهلم 

بقدر طاقتك وبالوجه الرشعي.
س ١٢١٢: هل كان النبي موسىA أعلم أهل زمانه من مالحظة 
قصة النبي موسـىA مع اخلرضA نرى أن اخلرضA علم موسـى
Aفهـل كان حمتاجـًا لكـي يعلمـه اخلرض وهـل كان اخلـرضA نبيًا؟ 
r الظاهـر أن اخلرضA من االنبياء. وكان خيتص بعلم ليس عند 
موسىA. وإن كان موسى أعلم أهل زمانه بل أعلم من اخلرض يف اجلهة 

التي حيتاجها الناس، ولذا ارسل إليهم دون اخلرض.
س ١٢١٣: أهيـام أفضـل (صىل اهللا عليـه وآله وسـلم) أو (صىل اهللا 

عليه وآله)؟ 
r االوىل أفضل الهنا مشتملة عىل زيادة يف التكريم.

س ١٢١٤: مـا هـي العالقـة بني عيد نـوروز والدين االسـالمي يف 
مذهبنا مذهب احلق؟ 

r ليس هو من االعياد عندنا. نعم وردت رواية يف اسـتحباب صالة 
خاصـة ودعـاء خاص فيه، عىل إنه مل يعلم أن النوروز الذي فيه هذه الصالة 

والدعاء هو هذا النوروز املعروف اليوم أو يوم آخر.
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س ١٢١٥: شخص مصاب بمرض يف رأسه نتيجة طعنة خنجر من 
أحد الدراويش يف صغره، فهل جيوز الرجوع للدرويش نفسه ليعاجله، علًام 

بعد عدة سنوات والنه ال يؤمن هبذه االعامل فام هو احلكم؟ 
r إذا كان ال يؤمن هبذه االعامل فكيف يعرض نفسه هلا. نعم إذا احتمل 
حصول الشـفاء جاز له الذهاب له والتـداوي عنده إذا مل يداوه بوجه حمرم.
س ١٢١٦: تتخلـل القصائـد امللقـاة أثنـاء مواكـب العـزاء اخلاصة 
باملعصومـني االربعة عرش وجمالس التأبني للعلامء إشـارات تتعلق بالوضع 
االجتامعي والعاملي والسـيايس أحيانًا ويكـون ذلك غالبًا مصحوبًا باللطم 

عىل الصدر، فهل جيوز اللطم يف احلاالت املذكورة؟ 
r اللطـم املذكور جائـز، النه يف احلقيقة للجهة التي أقيم هلا املوكب 
والعـزاء إال أن اقحـام هـذه االمـور يف الشـعائر املذكـورة قـد خيرجها عن 

مقاصدها السامية فليتنبه لذلك املؤمنون.
س ١٢١٧: املوقـف مـن التطبـري يف الوقـت احلارض خاصـة بعد ما 

الحظته عند سفري إىل لندن من خالل حديث االخوان هناك؟ 
r ملـا كان التطبري ونحوه من الشـعارات إنـام يؤتى هبا بقصد ترويج 
املبـدأ احلـق وإظهـار العاطفـة نحوه فهـي من االمـور الراجحـة رشعًا من 
اجلهـة املذكـورة، وقد حترم لعنـوان ثانوي، كلزوم الـرضر اخلاص أو العام 
باملرتبـة املحرمة أو نحو ذلك مما ال ينضبط، وهـو خيتلف باختالف االزمنة 
واالمكنة، كام خيتلف باختالف وجهات النظر.ونسـأله سبحانه التسديد يف 

ذلك لنا وجلميع املؤمنني،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س ١٢١٨: نتوجـه لسـامحتكم بسـؤال حـول مـدى رشعية (صور 
االئمـة) Gوباالخـص االمام عيل واحلسـن واحلسـنيG اسـتنادًا إىل 
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فتواكـم االخـرية التي تفضلتم هبا والتي نصهـا: (االتصال باالئمةG يف 
املنـام ال يعرفه إال من عرف صورهـم احلقيقية ونظر إىل وجوههم الرشيفة 
يف اليقظة. عىل أن الرؤيا يف املنام ليست حجة رشعية ال جيوز التعويل عليها 
مهام كان مدعيها) واملقصود من السؤال: ما هو حكم من يرسم صور االئمة 
ما هو حكم رشاؤها وبيعها مدى مطابقة هذه الصور لصورهم احلقيقية؟ 

r الصور املذكورة ال يقصد منها إال التمثيل والتشـبيه فليسـت هي 
الصـور احلقيقية هلمG وجيوز بيعها ورشاؤهـا ولكن حيث حيرم تصوير 
ذوات االرواح فرسـم الصور املذكورة حرام ولكن استنساخها وتصويرها 

بأجهزة التصوير احلديثة جائز.
س ١٢١٩: لقـد كثرت يف االونة االخرية ظاهرة طبع وتوزيع صور 
متثل الرسـول االعظـم حممد 8وآل البيت االطهـار فهل جيوز ذلك 

رشعًا؟ 
r مل يثبـت كـون هـذه الصـور صـورًا حقيقية هلـمG وإنام يصح 
اقتناؤهـا عىل أهنا صور رمزية حسـبام ختيلها مصوروها بعد أن تعذر معرفة 

صورهم احلقيقية.
س ١٢٢٠: هـل جيـوز رفع الصـوت بالصالة عىل حممـد وآل حممد 
G داخـل العتبات املقدسـة كام هو املألوف عند كثـري من العوام يف حرم 
احلسنيA وغريه. وهل هو مصداق لقوله تعاىل: ﴿يا أهيا الذين آمنوا ال 

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال جتهروا له...﴾؟ 
r يستحب رفع الصوت بالصالة عىل النبي8 كام يف احلديث 
الصحيـح عـن أيب عبـداهللاA الصـادق قـال: «قال رسـول اهللا8 

ارفعوا أصواتكم بالصالة عيل فإهنا تذهب بالنفاق». 
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وأمـا االية الكريمة فإهنـا واردة لرفع الصوت املنـايف لالداب واملبني 
عـىل االسـتهوان به، كام روي عـن بعض أهل اجلفاء أهنم أتـوه فنادوه وهو 
يف حجرتـه وهـم يف اخلـارج أن اخـرج إلينـا يـا حممـد. فآذى ذلك رسـول 

اهللا8 فنزلت االية ردعًا هلم.
وال تشمل االية ما إذا كان رفع الصوت تكريًام له 8 أو متجيدًا 
هللا تعـاىل أو يف مقام أداء الواجـب، كام كان يرفع بمحرضه الصوت باالذان 
صباحًا ومسـاًء، وكان الشـعراء واخلطباء يلقون يف املحافل بني يديه الشعر 
يف مدحه8 واخلطب، وكانوا يرفعون أصواهتم عند احلرب ونحوها 

من املناسبات املقتضية لذلك.
فام يفعل يف املشاهد املرشفة من رفع الصوت بالصالة عليه من أفضل 
القربـات إال أن خيـاف من ترتب الرضر عـىل القائل أو غـريه من املؤمنني، 

فيحرم لذلك، ال حلرمة رفع الصوت بنفسه.
س ١٢٢١: قـال الرسـول االعظـم8: «إنـام أقـيض بينكـم 
بالبينـات وااليامن، وبعضكـم أحلن بحجته من بعـض، فأيام رجل قطعت 
لـه من مال أخيه شـيئًا فإنـام قطعت له به قطعة من النار» . فهل نسـتفيد أن 
النبـي8 وهـو املسـدد بالوحي والعصمـة يمكن أن حيكـم يف قضية 
قامـت عليهـا البينة ولكنهـا خمالفة للواقع، كام لو شـهد أربعـة عدول عىل 

وقوع حالة زنى اشتباهًا منهم ؟ 
r نعم يمكن ذلك، وهو ال ينايف العصمة، الن الوظيفة الواقعية هي 
احلكم بالوجه املذكور. نعم قد يرى اهللا سـبحانه وتعاىل املصلحة يف إظهار 

احلق فيسدد بطرق تظهر خطأ البينة مثًال قبل صدور احلكم.
س ١٢٢٢: كيف تفرس حادثة قتل النبي موسىA لذلك الفرعوين؟ 
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 Aالشـخص املذكور يستحق القتل لكونه كافرًا ولكن موسى r
عـرض نفسـه للرضر وظلمهـا بعملية القتـل املذكورة، وخالـف االوىل يف 

ذلك من دون أن يكون قد فعل الكبرية وهي قتل املؤمن.
س ١٢٢٣: حينـام ألح عقيـل عىل االمام عـيلA أن يعطيه صاعًا 
من الرب قرب إليه حديدة حامية، فهل أن االمامA مقيد بتوزيع االموال 

حسب القانون االهلي؟ 
r ال اشكال يف أنه مقيد حسب القانون االهلي. نعم يف القانون نفسه 
اسـتثنائيات ومل يـر A حصوهلـا يف قضيـة عقيل ليسـوغ لـه اخلروج عن 

احلكم العام.
مسائل ختص املغرتبني

س ١٢٢٤: هـل جيـوز العمـل باخلفاء عـن الدولة يف الغـرب وهذا 
العمـل ممنـوع حسـب قانوهنـم ويسـمونه بالعمـل االسـود ولـو علمـت 
السـلطات بذلك فإين سـوف أتعـرض إىل عقوبات ماليـة (غرامات) وقد 
تصل يف بعض االحيان إىل السـجن مع أنني وعائلتي نسـتلم رواتب كافية 

وزائدة كام ذكرت؟
r جواب السـؤال يدور يف فلك خمالفـة القانون وااللتفاف عليه من 

أجل كسب املال. وموقف الرشيعة من القانون معروف.
إال أنكم ومجيع املغرتبني يف بالد تعود أهلها احرتام القانون وتقديسه 
واسـتهجان اخلروج عليه واالسـتهوان بـه، وهم ينظـرون إليكم كضيوف 
عندهـم ونـزالء يف بالدهـم، يـرون أهنم قـد أحسـنوا إليكم حـني قبلوكم 
وضيفوكـم وعاملوكم معاملتهم النفسـهم، وكلام ظهـر منكم هلم احرتام 
القانـون ومراعـاة النظـام واجلـري عليهـام بأمانـة احرتموكم يف أنفسـهم، 
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وفرضتم عليهم شخصيتكم واحرتام دينكم ومبادئكم الرشيفة. 
أمـا إذا عـرف عنكم انتهـاك القانون وخرق النظـام وإنتهاك الفرصة 
للرسقة والنهب بوجه غري مرشوع عندهم فإن ذلك سيعكس عنكم صورة 
بشـعة ويكون لكم سمعة سيئة تنرش بشاعتها لقوى االعالم املعادي املوجه 
ضدكم وضد مبادئكم، وتسـتغل ذلـك القوى اهلائلة املتحزبة عليكم وعىل 
دينكم ومبادئكم، فتكونون بذلك قد أسأتم النفسكم ولدينكم وملبادئكم. 
وأنتم رسـل االسـالم وممثلـوا االيامن يف تلك البـالد، ومها أمانـة بأيديكم، 
فعليكم أن جتهدوا جمدين يف الدعوة إليهام بحسـن سريتكم واستقامتكم يف 

سلوككم ومجيل تعاملكم يف جمتمعكم.
وقـد أكـد أئمتنـا صلـوات اهللا عليهم عىل هـذا اجلانـب يف أحاديث 
كثـرية، منها قول االمام الصادقA: «وكونوا لنـا زينًا، وال تكونوا علينا 
شـينًا حببونـا إىل الناس وال تبغضونا إليهم، فجـروا إلينا كل مودة وادفعوا 
عنـا كل رش» وقالA يف حديث آخر بعد أن أطال يف التأكيد عىل حسـن 
املخالطـة مـع الناس : «فـإن الرجل منكـم إذا ورع يف دينه وصدق احلديث 
وأدى االمانـة وحسـن خلقـه مع الناس قيـل: هذا جعفـري، فيرسين ذلك 
ويدخـل عـىلَّ منه الـرسور، وقيل هذا أدب جعفـر. وإذا كان عىل غري ذلك 

دخل عىلَّ بالؤه وعاره، وقيل: هذا أدب جعفر...» إىل غري ذلك.
عـىل أن ذلك قد يعقـد عليكم االمور عىل االمـد البعيد ويوقعكم يف 
مشـاكل يصعب التغلب عليهـا، فعليكم باالهتامم هبـذا اجلانب والزهد يف 
املغانم املادية املعجلة إذا ابتنت عىل خمالفة القوانني وتشـويه سـمعتكم مهام 

كان حجمها.
س ١٢٢٥: لكل فرد من أفراد عائلة املقيم يف السـويد راتب شهري 
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وحسـب االعامر فهل جيوز للوالدين التـرصف برواتب االطفال مع العلم 
بأن راتب الوالدين فقط يكفي لسد احتياجات االرسة؟ 

r الرواتـب املخصصة لالطفال إنام دفعت هلـم من أجل أن تنفق يف 
حاجتهم وترصف يف مصاحلهم فال بأس برصفها يف الوجه الذي دفعت من 

أجله.
س ١٢٢٦: املبلـغ املهاجـر يعيش بـني خليط من االفـكار والعقائد 
اسالمية كانت أم غري اسالمية فهل جلنابكم الكريم أن يتفضل علينا ببعض 
التصورات والتوجيهات التي تسـاعده عىل تأدية وظيفته الرشعية التبليغية 

بشكل أيرس وأنجح؟ 
r جيـب احلذر كل احلـذر من اقحام ما ليس اسـالميًا يف التبليغ، بل 
حتى من اقحام بعض االفكار املنحرفة املنسـوبة لالسالم واملحسوبة عليه، 
حيث يتحمل املبلغ يف ذلك أعظم جريمة، ملا فيه من تشويه للحقيقة واملبدأ 

وإضالل الناس وتسميم أفكارهم.
ولنـا أعظم رصيد يف االفكار واملفاهيـم التي يتضمنها القرآن الكريم 
وتعاليـم النبـي8 وأهل بيتـهG يف أحاديثهم وخطبهـم وأدعيتهم 
وفيام نستفيده من عرب من سريهتم وسلوكهم وسلوك أوليائهم الذين مضوا 
عـىل منهاجهـم. فإن يف ذلك كله البيان الـكايف يف العقائد والفقه واالخالق 
والسلوك وهتذيب النفوس والسري هبا نحو الكامل. وهي ال زالت يف متناول 

أيدينا يتيرس لنا الوصول إليها واالستفادة منها.
وحـق لنـا أن نرفع رؤسـنا فخرًا واعتـزازاً هبا. وبذلك كله يسـتغني 
الباحث واملبلغ عن بقية االفكار والطروحات مهام كانت ومن أين صدرت.
 فإن قليًال من احلق يغني عن كثري من الباطل، فكيف بالكثرة الكاثرة 
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مـن تلك املفاهيم الفاضلة واالفكار السـامية. قـال اهللا تعاىل: ﴿أمل تر كيف 
رضب اهللا مثًال كلمة طيبة كشـجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السـامء * 
تـؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويرضب اهللا االمثال للناس لعلهم يتذكرون 
* ومثـل كلمـة خبيثـة كشـجرة خبيثة اجتثت مـن فوق االرض مـا هلا من 

قرار﴾واحلمد هللا عىل ما أنعم به علينا من اهلدى والرشاد.
س ١٢٢٧: هناك بعض املبلغني وطلبة العلوم الدينية ممن اضطرهتم 
الظـروف إىل اهلجرة إىل بـالد الغرب، وهم يف حالة رصاع بني االسـتمرار 
يف تأديـة وظيفتهـم الرشعية يف التبليغ ودراسـة العلـوم الرشعية، أو هجر 
ذلـك والبحث عن عمل يف جمال آخر، الن احلياة هنا صعبة ويصعب معها 
اجلمع بني االمرين، واحلقوق الرشعية التي تصل إىل بعض وكالء املراجع 
أو املؤسسـة االسـالمية ال تصل إىل كل الطلبة السـباب خمتلفة، فهل جيوز 
للمبلـغ وطالب العلوم الدينية هجر وظيفتـه الرشعية، والبحث عن عمل 

آخر رغم معرفته بحاجة الساحة للمبلغني؟ 
r ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها. نعم أمهية التبليغ يف تلك البالد تلزم 
باملحافظـة عـىل أدائه باملقدار املمكن ولو ببعض مراتبـه إذا مل يكن املحافظة 
عـىل الوجـه االكمل وحتديد املقدور غري متيرس لنا، بل االنسـان عىل نفسـه 

بصرية . وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
س ١٢٢٨: ما هو رأيكم يف العمل بدوائر الدول الغربية والتوظيف 

فيها؟ 
r ال خيرج عن كونه معونة للظاملني.

س ١٢٢٩: قـد تصـدر قوانني يف بعض الـدول الغربية متنع من قتل 
بعض احليوانات، فهل جيوز خمالفتها وعىل فرض اجلواز بالعنوان االويل ما 
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احلكم إذا كان يؤثر عىل سمعة االسالم واملسلمني؟ 
r القوانـني املذكـورة ال توجـب حرمـة احليوان. نعم حيـرم ما يرض 

بسمعة االسالم واملسلمني.
س ١٢٣٠: هـل جيـب عىل املقيمـني يف بالد الغـرب الكافرة غري ما 

جيب عىل املقيمني يف البالد االسالمية؟ 
r جيب عىل الكل االهتامم بحفظ دينهم من الضياع الثقايف والتسامح 

العميل.

حق الطبع والنرش
س ١٢٣١: لو أراد شـخص فتح جريدة خمتصة باالعالنات فقط فام 

هو حكم احلاالت االتية:
ـ نـرش اعـالن حيتمـل أن يكـون صادقـًا أو كاذبًا حيـث أن صاحب 

االعالن هو من كتب نصه؟
ـ نرش اعالن كتب نصه صاحبه والنارش يعلم أن بعضه أو كله كذب؟
ـ نرش اعالن كتبه صاحبه واملعَلن عنه حمرم كمحل بيع رشب اخلمر ؟
ـ نـرش اعـالن يكتب النـارش نصه بعـد أن اعطاه صاحـب االعالن 

مضمونه ويتحمل أن يكون صادقًا أو كاذبًا؟
ـ نـرش اعـالن يكتب النـارش نصه بعـد أن اعطاه صاحـب االعالن 

مضمونه والنارش يعلم أن بعضه أو كله كذب؟
r يعرف جواب هذه االسئلة من خالل هذه النقاط:

ـ إذا كانـت اجلريدة هي التي خترب عن مضمون االعالن فيحرم عليها 
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االخبار بام يشك كونه صدقًا فضًال عام إذا كان يعلم كونه كذبًا.
ـ وأيضـًا حيـرم عليها يف احلالـة املذكورة نرش االعـالن الذي يتضمن 

إهانة مؤمن أو ارضار به أوترويج للباطل أو احلرام.
ـ إذا كانـت اجلهة ذات االعـالن هي التي خترب عن مضمونه فال جيوز 
للجريـدة أن تنـرش االعـالن إذا كان فيه ترويج للباطـل أو احلرام أو ارضار 
باملؤمـن أو اهانة له أو اعانة عىل الغش سـواء كان مـا يف االعالن صادقًا أو 

كاذبًا وما عدا هذه احلالت جيوز نرش االعالن.
س ١٢٣٢: هنـاك بعض الكتب حتتوي عىل عبارة (ال جيوز طبعه أو 
استنسـاخه إال بموافقـة املؤلـف أو دار الطبع) فهل هـذه العبارة ومثيالهتا 
تعنـي حرمـة الطبـع واالستنسـاخ إال باحلصـول عـىل تلـك املوافقة وهي 

متعذرة أحيانًا أو غالبًا؟ 
r ال جيب االلتزام رشعًا بالعبارة املذكورة.

س ١٢٣٣: انتجـت بعـض املؤسسـات الشـيعية برامـج كمبيوترية 
لبعض الكتب مما يسـهل للباحـث الرجوع إليها واالسـتفادة منها وكتبت 

عليها عبارة مؤداها أنه ال جيوز نسخ الربنامج وتكثريه.
أ  ـ فهل حيرم نسخها؟ 

ب ـ وهل حيرم اعطاؤها ملن يريد نسخها؟ 
جـ  وما هو احلكم يف احلالتني السابقتني لو كانت املؤسسة غري شيعية؟ 
r إذا رجع ذلك إىل اشـرتاط عدم االستنسـاخ يف عقد بيع الربنامج 
أو هبتـه حرم االستنسـاخ عىل املشـرتي واملوهوب، كـام ال يصح هلام االذن 
فيه لغريمها ومتكينهام منه عمًال بالرشط املذكور من دون فرق بني املؤسسـة 
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الشـيعية وغريها إذا كانـت حمرتمة املال. وإن مل يرجع ذلك لالشـرتاط، بل 
ملجرد بيان ثبوت هذا احلق قانونًا فال حيرم االستنساخ وال واقع هلذا احلق.

العمل يف الدوائر الرسمية
س ١٢٣٤: هل حيق للمكلف أن يتوظف يف دائرة حكومية صحفية 
كمصحـح لغوي أو أديب قـد يكلف بتصحيح ما يرتضيه أو ال يرتضيه دينه 

حسب فتوى مقلده أو ال حيق له ذلك؟ 
r ال حيق له ذلك.

س ١٢٣٥: مـا حكم اسـتعامل بعـض االشـياء يف الدوائر احلكومية 
والـرشكات مـع العلم بعدم الرضر عىل املوظف بل لعله مع علم مسـؤول 
العمـل مثـًال كاسـتعامل اهلاتف واتصالـه بشـخص أو اسـتعامل الكهرباء 
لتسـخني املاء لرشب الشاي أو اسـتعامل آلة الطابعة لطبع االوراق اخلاصة 
بـه أو بأصدقائـه، هـذا إذا كان رأي سـامحتكم بأن الدولـة جمهولة املالك، 
فهل للعامل أن يراجع وكيلكم يف الترصف يف هذه االشياء أو جتيزون عىل 
االطالق الن هذه املسألة موضع ابتالء املؤمنني يف هذه الدوائر والرشكات؟

r ال بأس بالترصف املذكور.
س ١٢٣٦: هناك بعض املوظفني يف بعض الدوائر، فإذا أراد املراجع 
مثـًال قضـاء حاجته بأرسع من املوعد املحدد فيعطيه شـيئًا من املال لترسيع 
معاملته مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سببًا لتأخري بقية أعامل املراجعني 
عىل حساب هذه العملية هل هذا يعد من مسألة الراشني واملرتشني فيكون 
عملـه حمرمـًا من بـاب تقديم عمله أن يعمـل زيادة عىل ذلـك أي من باب 

عمل املسلم حمرتم فيجوز أخذ املال ليقدم العمل املذكور؟ 
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r إذا كانـت املعاملـة ترجع إىل دفع ظالمة عـن املراجعني كمعاملة 
إطالق رساح املساجني أو إطالق البضايع من الكامرك أو إعطاء جواز سفر 
حـرم تأخري املراجعني وأشـكل أخذ املال مقابـل تعجيل بعض املعامالت. 
وإذا كانـت املعاملـة ترجـع إىل جلـب مصلحـة رصفـة للمراجـع، كاملنح 
احلكوميـة املالية فال بأس بأخذ املـال يف مقابل تعجيل بعض املعامالت وال 

حيرم تأخري املراجعني بسبب ذلك.
س ١٢٣٧: يف الرعاية االجتامعية حيث يوزع املسـؤولون احلصص 
املقررة عىل الناس وحيث أن القانون املحدد ينص عىل أن يعطي للناس (٥) 
كيلوات ولكن املسؤولون يف الرعاية يأمرون موظفيهم باعطاء الناس (٤)
كيلـوات فقط فهل العامل الذي يعمل هناك يتحمل الذنب أم املسـؤولون 
مـع العلـم أن الرعايـة تـوزع حصصهـا عـىل العوائـل املتعففـة الفقـرية؟ 
r االوىل بالعامل أن يدفع احلصة كاملة إال أن يعجز عن ذلك خوفًا 

من املسؤول.
س ١٢٣٨: مرات أعطي دفرت االسـواق املركزية إىل شـخص يعمل 
هنـاك أي أبيع تلك احلصـة له فهو يأخذ املواد ولكن هذا املوظف يسـتغل 
املوقف فيضع له أكثر من حصته من املواد أي مثًال يزيد يف املقدار املواد كأن 
مثًال رز املحدد له هو (٥)كغم ولكن هو يضع يف كيسه أكثر من (٨)كغم.

فالسـؤال هنا هل أحتمل ذنب عىل عمل هذا الشخص علًام أين أقول 
له أبيعك هذه البطاقة وأنت خذهاوأنا أبيع املواد واذكر له حسـب ما حمدد 

من قبل الدولة؟
r ال تتحمل اثمه.

قتل احلرشات



(٤٠٢)

س ١٢٣٩: هـل جيـوز قتـل احلرشات الضـارة (كالـرصارص مثًال) 
باستعامل املاء احلار؟ 

r االوىل جتنـب ذلـك وقد ورد النهـي عن أن يعـذب بالنار غري اهللا 
تعاىل، وإن مل يبعد محل النهي املذكور عىل الكراهة.

س ١٢٤٠: قتـل احلـرشات وقتـل القـط والكلـب وغريمهـا مـن 
احليوانات غري النافعة بدون سبب جائز أم ال؟ 

r نعم هو جائز وإن كان االوىل جتنبه واالقتصار عىل ما إذا كانت مؤذية. 
هـذا إذا مل تكن مملوكة أماإذا كانت مملوكـة فال جيوز قتلها إال بإذن مالكها.

الرتبة احلسينية
س ١٢٤١: إذا تلفـت الرتبـة احلسـينية عـىل صاحبهـا آالف التحية 

والسالم وال يمكن الصالة هبا فامذا نعمل هبا؟ 
r توضع يف مكان ال يعرضها لالهانة كاملاء اجلاري ونحوه.

حفظ القرآن
س ١٢٤٢: هـل جيـب عىل مـن حفظ قسـطًا من القـرآن الكريم أن 

يداوم عليه لئال ينساه وهل جتب معاودة احلفظ يف صورة نسيان ذلك؟ 
r ال جيـب عليه الدوام عليه والتحفظ من نسـيانه، بل التسـامح فيه 
مكروه فقد ورد أن النايس يتمثل له ما سبق له حفظه فيعلمه أنه لو بقي عىل 
حفظه لرفعه إىل درجته. وال بأس بمراجعة النصوص املذكورة يف الوسائل 

باب من ابواب قراءة القرآن يف غري الصالة. 

التصفيق
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س ١٢٤٣: مـا رأيكـم يف التصفيق يف املناسـبات الدينيـة(أي الزفة 
االسالمية)؟ 

r إذا مل يقرتن ذلك بمحرم فال بأس به.
س ١٢٤٤: هـل جيـوز التصفيـق املألـوف يف احلفالت واملناسـبات 

الدينية كمواليد أهل البيتG؟ 
r التصفيق بنفسـه ليس حمرمًا وال واجبًا وال مسـتحبًا وال مكروهًا، 
وحيرم إذا كان تشـجيعًا عىل احلرام ويستحب إذا كان فيه تشجيع أو ترويج 

للخري كام يف مورد السؤال.

تعلم االحكام
س ١٢٤٥: هل تارك تعلم املسائل الرشعية عن عمد من العاصني؟ 
r نعم هو من العاصني إذا كان جهله سـببًا يف ترك العمل باالحكام 

الرشعية.
س ١٢٤٦: مـا هـو حكم املـرأة املقرصة يف تعلم االحـكام الرشعية 

ومعتمدة عىل العرف فقط مع العلم بأهنا متعلمه وغري جاهلة؟ 
r ال جيوز التقصري يف تعلم االحكام الرشعية التي هي معرض االبتالء.

حقوق الغري
س ١٢٤٧: هل جيوز تسجيل جملس التعزية إذا كان اخلطيب ال يوافق؟ 
r نعم جيوز إال أن يكون خمالفة لرشط الزم عىل من يريد التسـجيل 
أو خمالفة ملن يأذن له يف دخول حمل قراءة التعزية إذا كان مكانًا خاصًا حيتاج 
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الدخول فيه إىل إذن منه.
س ١٢٤٨: هـل جيـوز تسـجيل املكاملـة اهلاتفيـة مـن دون أن يعلم 
الطـرف االخر والتي قد تسـتخدم كوثيقـة عليه، بل قـد ال يتكلم إذا علم 

بوجود آلة التسجيل؟ 
r إذا كان جتسسـًا عليه حرم. وكذا إذا كان خيانة السـتئامنه، كام لو 
استأمن صاحب الدار عىل أن تقع املكاملة عنده من دون تسجيل فخانه وسجل 
مكاملته، وال حيرم يف غري ذلك إال أن يكون سببًا اليقاع رضر به حيرم إيقاعه.
س ١٢٤٩: والـدي رجل كبري ارتكب يف شـبابه معـايص ويريد أن 

يفرغ ذمته منها وهي:
ـ رسقة كميات من احلبوب ال يعرف كميتها وال أصحاهبا؟

ـ باع شاة بسعر (٨) ربيات رسقها أخوه وأعطى ثمنها الخيه؟
ـ رسقة باقالء ما وزنه (١٠٠)كيلو؟

ـ قتـل امرأة كانت تؤلـب الناس عليه بقصد إثارة املشـاكل وفصلها 
فصل عشائري؟

ـ انقطـع عن الصالة والصيام ملدة (٢٠) سـنة وهو االن ال يسـتطيع 
القضاء؟

r بالنسـبة للحقـوق املالية مـع الناس جيب الفحص عـن أصحاهبا 
والـرتايض معهـم وإن مل يمكـن معرفتهم يسـتغفر وينـوي تعويضهم عند 
القـدرة وأمـا القتل العمـدي فإنه جيب مضافًا لالسـتغفار والتوبـة الكفارة 
بصيـام شـهرين متتابعـني وعتق رقبة وإطعام سـتني مسـكينًا وأمـا الصالة 
والصيـام فيجب عليـه قضاء ما فاته قـدر طاقته وجيب عليـه التوصية إن مل 
يقضـه وجيب عليه الكفـارة لالفطار العمدي والفديـة لتأخري القضاء ومع 
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عدم القدرة عىل أداء الكفارات يتصدق بام يطيق ويستغفر.

الوسواس
س ١٢٥٠: شخص من بعض أرحامنا مصاب بالوسوسة إىل درجة 
ترك االعامل االجتامعية وترك االشتغال بطلب الرزق واملعاش، وإىل درجة 
اشتغاله الكامل وقضاء يومه بالتطهري والصالة فيضيع وقته ومع ذلك فهو 
غـري متيقـن من صحة عملـه، مع علمه باالحـكام الرشعية، ومـع معرفته 
بوضعه الشـخيص، بحيث أنه يتأذى بشدة من وضعه هذا فهو جليس داره 
وقد ضعف جسـده وهو يف حالة مرضية شـديدة وهو متأمل القلب من هذا 
ولكنه ال يسـتطيع اصالح نفسه، وقد ضعفت عائلته لضعفه وهي يف حالة 
تعاسـة وأمل ملـا يعانيه االب ويـرى أن يف كلمتكـم أدام اهللا ظلكم بعض بل 
كل الشفاء له فريجى من سامحتكم كتابة ما هو احلل لنصرب وأقرب منه إىل 

احلكم الرشعي؟ 
r وصيتنا له أن يتقي اهللا تعاىل يف نفسه فإن اهللا تعاىل رؤوف باملؤمنني 
رحيـم هبـم وما جعل عليهـم يف الدين من حرج ويريد هبـم اليرس وال يريد 
هبـم العـرس، وقـد كان النبي8 واالئمـةG واملؤمنـون املخلصون 
يتوضـؤون ويصلـون ويتطهـرون مـن دون أن حيرجوا أنفسـهم وال يؤذوا 
عوائلهـم. وكان النبـي8 أوجز الناس صالة رمحـة باملؤمنني وعرف 
عـن الشـيعة تبعـًا الئمتهم التخفيـف يف الوضـوء وقد ورد أنـه يكفيك يف 

الوضوء ثالث أكف من املاء وأنه كلام جرى عليه فقد طهر.
فالالزم عىل املؤمنني االقتداء بنبيهم8 وبأئمتهمGوالسلف 
الصالـح منهـم ومن خرج عن ذلـك وتكلف ما مل جيعلـه اهللا عليه فإنام يتبع 
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الشـيطان ويقفو أثره وأي يشء أرس للشـيطان من أن يـرى املؤمن معذبًا يف 
نفسه بسبب دينه قد آذى نفسه وعائلته وحمبيه فاحلذر ثم احلذر من خطوات 
الشـيطان وتسـويالته. وليكن هذا الشـخص طبيعيـًا يف عملـه وأنا أحتمل 
مسؤوليته فإن اهللا تعاىل ال يسأله عن أكثر من ذلك وال يكلفه شططًا وليدع 
الشـيطان جانبًا وحيذر منه وإال جره للمهالك ونسـأله سـبحانه له الشـفاء 

والعافية مما هو فيه وهو أرحم الرامحني.

االنساب
س ١٢٥١: إين أمحـد العبـايس أنتمـي بنسـبي إىل العبـاس بـن عبد 

املطلب عم النبي8، شهرة فقط وبقريب أقاريب. فهل جيوز..
أوًال: اعطائهم حق السادة إذا كانوا فقراء؟ 

ثانيًا: هل جيوز اطالق كلمة سيد عليهم؟ 
ثالثًا: هل جيوز لبس العاممة السوداء أو احلزام االخرض؟ 

رابعًا: هل جيوز أخذ نذر االمام كسائر العلويني إذا كانوا فقراء؟ 
r إذا ثبت النسـب بالطرق الرشعية جاز هلم أخذ سـهم السادة وأما 
إطالق لفظ السـيد و لبس الشـعار املتداول للسـادة فهو حمل اشـكال إذ ال 
يبعـد اختصاص ذلك بالفاطميـني أو العلويني أعزهـم اهللا وأما أخذ النذر 
لالئمة فهو ال خيتص بالعلويني بل جيوز اسـتالمه من قبل الفقراء عامة، إال 

مع حتديد الناذر وجهًا معينًا للرصف.
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مدح الغري
س ١٢٥٢: هـل جيـوز مدح من ال يسـتحق املدح أمـام جمموعة من 

الناس تقية؟ 
r نعم جيوز.

إقامة األعياد
س ١٢٥٣: بعـض العوائـل التـي تعـودت أن تقيـم أعياد بمناسـبة 
ميالد أوالدها أو بناهتا علًام أن هذه االعياد ال ختلو من بعض االختالطات 
ورصف االموال التي تكون بعض العوائل يف حاجتها، نرجو من سامحتكم 

توضيح هذا االمر الذي أصبح عادة طبيعية عند بعض العوائل؟ 
r العـادة املذكـورة من العـادات التي جاءتنا مـن املجتمعات املادية 
والكافـرة فاجلديـر باملؤمنـني االعراض عنهـا وتركهـا واسـتبداهلا باحياء 
املناسـبات الدينية املتواصلة عىل طول أيام السـنة كمولد الرسـول ومواليد 
االئمة الطاهرين وعيد الغدير ونحوها فإن يف إحيائها إحياءًا لاليامن والدين 
مـع ما فيها من الرتفيه والتسـلية ومجيع املؤمنـني والتعارف بينهم، ويف ذلك 

إحياء هلويتنا وشخصيتنا وحفظ هلا من الضياع واالهنيار. 

الدعاء
س ١٢٥٤: ما وجهة نظر سامحتكم يف دعاء السامت متنًا وسندًا؟ 

r سـنده ليس صحيحـًا باملعنى املصطلح إال أنه مشـهور بني قدماء 
االصحـاب ريض اهللا تعـاىل عنهـم وذلـك مما يوجـب الوثوق بـه مع تعدد 
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طرقـه. وأما متنـه فهو عايل املضامني جيد السـبك وعلـو مضمونه وجودة 
سبكه من شواهد صدقه. واهللا سبحانه العامل.

س ١٢٥٥: قـال تعاىل:﴿أدعـوين أسـتجب لكم﴾ صـدق اهللا العيل 
العظيم.

يف أغلـب فرتات حيايت كنت يف حالة دعـاء إىل اهللا يف طلب احلوائج 
ومـع ذلـك ال يتحقق يل احلوائج وأذكر يف حينه ﴿عسـى أن تكرهوا شـيئًا 
وهو خري لكم﴾، ولكن يف بعض االحيان تنتابني حاالت يأس فأذكر قوله 
تعاىل: ﴿وما دعاء الكافرين إال يف ضالل﴾. وأستغفر اهللا وأقول: ﴿ال ييأس 
من رمحة اهللا إال القوم الكافرون﴾ فأقول ونحن مسـلمون مؤدين الفرائض 
(ما عدا اخلمس) ولدينا نية أكيدة لدفعه ولكن وفاة والديت أخرنا عن ذلك 
فأقـول أعرف تقريبًا كافة االدعية والدعوات فـام هي رشوط قبول الدعاء 

عند اهللا من العبد املسلم؟ 
وهل عند سـقوط رشط من الرشوط يبطل الدعاء أو التوسـل وهل 
رشوط الدعاء متكن يف النية فقط كام نسـمع من قصص من بعض مشـاخينا 
جعلونا نشـك يف تقلب نياتنا مع العلم واحلمد نيتنا إىل اهللا وحده عزوجل 

وهل أن السحر حيبس الدعاء عن الوصول إىل الباري عزوجل؟ 
r ال أثـر للسـحر يف ذلـك. والدعاء قد حيبس عن االسـتجابة لعدم 
توفـر رشوط القبـول، وقد حيبس لعـدم حتقق املصلحة يف االسـتجابة فعىل 
املؤمـن االكثار من الدعاء وحماولة احلفاظ عـىل رشط القبول، وال ينبغي له 

ترك الدعاء مهام تأخرت االستجابة.
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التاريخ
س ١٢٥٦: أنـا يف مدينـة املوصـل ونشـأتنا من الصغر أن الرسـول 
مـات مـوت اعتيـادي وبعد معرفـة دينـي وأهتدائـي باالئمـة املعصومني 
سمعت صديقي يقول أن الرسول مات مسمومًا مستندًا إىل حديث يقوله: 
«ما مات منا إال مسـمومًا أو شـهيدًا» وإن صح ذلك فهل تعلمون من هي 
التي سـمت الرسول فقد سـمعنا بعض االقاويل من االصحاب املعروفني 

بالتدين وال أريد اخلوض فيها؟
r ورد يف بعـض الروايـات أن املرض الذي تويف الرسـول8 

كان من كتف شاة مسمومة قدمته له امرأة هيودية.
س ١٢٥٧: هل أن رأس احلسنيA يف مرص أو يف مرقده الرشيف 

يف كربالء؟ 
r ورد يف بعـض الروايـات أن رأس احلسـنيA أعيـد إىل مرقده 

الرشيف، وهو املشهور بني الشيعة.
صحة بعض الكتب واألحاديث

س ١٢٥٨: ما مدى صحـة خطبة البيان واخلطبة الكوثرية املرويتان 
عن االمام عيلA؟

r مل تثبت اخلطبتان املذكورتان عندنا بطريق معترب.
س ١٢٥٩: مـا هو رأي سـامحتكم بكتاب (مشـارق أنوار اليقني يف 
أرسار أمري املؤمننيA) للحافظ رجب الربيس حيث مل يرد الينا يف شـأن 

املؤلف أو الكتاب أي توثيق؟
r ال طريق لنا الثبات صحة الكتاب.
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األصول الفقهية
س ١٢٦٠: عىل القول بنجاسـة اجللود املستوردة من الدول الكافرة 
يتفـرع السـؤال : إذا علم إمجاًال باشـتامل يـد الكافر عـىل املذكى وعىل غري 

املذكى فهل يمكن البناء عىل الطهارة؟ 
r العلـم اجلـاميل إنـام يسـقط االصـل الرتخيـيص كأصالـة الـرباءة 
والتذكيـة كـام لو علـم إمجاًال بنجاسـة بعـض الثيـاب الطاهرة. أمـا العلم 
االمجايل بالرتخيص فال يصلح السقاط االصل االلزامي، كام لو علم إمجاًال 
بتطهري أحد الثوبني املعلوم نجاسة أحدمها. ومنه املقام، الن مقتىض االصل 
عدم التذكية املحرز لنجاسـة اجللد، فالعلم بوجود املذكى إمجاًال ال ينهض 

بإسقاط االصل املذكور.
س ١٢٦١: ما الفرق بني احلكم والفتوى والثبوت؟ 

r احلكم يكون يف الواقعة املعّينة (اجلزئية) كحكم احلاكم الرشعي بني 
املتخاصمني عنده والفتوى تكون يف الواقعة الكلية كالفتوى بنجاسة اخلمر 
مثًال فهو حكم عام ينطبق عىل كل مخر ويف كل زمان.وثبوت اهلالل هو جمرد 
اكتامل قناعة املجتهد بوجود اهلالل استنادًا إىل احلجج الرشعية أو القطعية.
س ١٢٦٢: هل حجية االستصحاب مصدرها العقل أو االخبار؟ 

r الدليـل عىل اعتبار االسـتصحاب هو االخبار وعمدهتا صحيحتا 
زرارة. وقـد أفضنـا الكالم يف ذلك يف اجلزء اخلامس مـن كتابنا (املحكم يف 

االصول) املطبوع قريبًا.
س ١٢٦٣: قاعـدة (قبـح العقـاب بـال بيـان) هل تعارضهـا قاعدة 

(وجوب دفع الرضر املحتمل)؟ 
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r قاعـدة قبح العقاب بال بيان واردة عىل قاعدة وجوب دفع الرضر 
املحتمـل ورافعة ملوضوعها، الن موضوع قاعـدة دفع الرضر املحتمل عند 
الشـك يف التكليـف هو العقاب، فمـع جريان قاعدة قبـح العقاب بال بيان 
يؤمـن العقاب وال يبقى موضـوع لقاعدة وجوب دفع الرضر املحتمل، كام 

ذكرناه يف اجلزء الرابع من الكتاب املذكور.

بعض املستحبات
ة يف الَشـعر أن يكون قصـريًا أم طويًال إىل  س ١٢٦٤: مـا هـي الُسـنَّ

شحمة االذنني؟ 
r الذي يظهر من االخبار أن السنة هي حلق الشعر،نعم إذا طال فال 

ينبغي أن يتجاوز شحمة االذن.
س ١٢٦٥: هـل قضـاء حاجـة املؤمـن أفضـل من الطـواف واحلج 

الواجب أو املستحب كام ورد يف االحاديث واالقوال؟ 
r الذي ورد أن قضاء حاجة املؤمن أفضل من الطواف املستحب.

س ١٢٦٦: شـخص دعـى صديقه إىل الطعام ولكن هذا الشـخص 
املدعو يشـك يف أن طرق كسـب عيش صديقه هذا من احلرام فهل جيوز له 

أن يلبي دعوته أم ال؟
r جيوز له ذلك.

س ١٢٦٧: هل حيرتم دم الكتايب وحيرم أخذ أمواله برشط أن يكون ذميًا؟ 
r نعم يشرتط ذلك. لكن حيرم خيانته يف االمانة حتى إذا مل يكن ذميًا.
س ١٢٦٨:هـل جيوز خلـف الوعد وهل جيوز الوعـد إذا كان ناويًا 

اخللف أساسًا؟
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r جيوز خلف الوعد عىل كراهة شـديدة، وحيرم الوعد مع نيته عدم 
الوفاء من أول االمر، إذا كان الوعد بصيغة اخلرب اجلازم، أما إذا كان بصيغة 
أخرى فال حيرم، كام لو قال: لك عيل أن أفعل كذا ومل يقصد االخبار بذلك.
س ١٢٦٩: مـا حكـم الرسقـة يف البـالد االوربية وخمالفـة قوانينهم 
بالنسـبة للمسلمني املسافرين إىل أوربا أو الالجئني واملقيمني هناك آخذين 

باالعتبار التأثري السلبي هلذه التجاوزات؟ 
r ال إشكال يف حرمة الترصف الذي ييسء لالسالم أو يرض باملؤمنني.
كام حيرم عىل املؤمن التعدي عىل مال الغري إذا كان قد سلطه عىل ماله 

مستأمنًا له، حلرمة خيانة االمانة مع كل أحد حتى الكافر والناصب.
س ١٢٧٠:إذا كان التواجد يف مدينة معينة يوقع االنسان باحلرام هل 

جيب عليه اخلروج منها؟ 
r جيـب اخلروج عنها عقًال جتنبًا للحـرام، أما الالزم رشعًا فهو ترك 

احلرام ال غري.
نصائح

س ١٢٧١: طالـب يف اهلندسـة املعامريـة قضيت حوايل أربع سـنني 
دراسـة متواصلة وتفوق فهل يف دراستي يشء سيأجرين اهللا عليه مع العلم 
من مشـقة وتعب ومصاريف سـنني طويلة ورعاية االهل يل مع جهل يل يف 

بعض االحكام الرشعية االسالمية ما هو رأيكم؟ 
r يفـرتض بكل مسـلم االهتـامم أوًال بأمور دينه قبـل كل يشء وال 
يـزال هنـاك أمامك فرصة لتعلم ُأمـور دينك. وأما االجـر والثواب عىل ما 
بذلتـه من جهد يف جمال اختصاصك فإن االجـر والثواب عىل النية فإن كان 
جهـدك من أجـل رغبة يف االختصاص املذكورـ  كام هـو الغالب يف اختيار 



(٤١٣)

الطلبة الختصاصهم  ـ فال تستحق عليه االجر.
س ١٢٧٢: السـائلة العلويـة ترجـو مـن سـامحتكم أن تقدمـوا هلـا 
نصيحـة تقومها لتكون سـوية يف سـلوكها وتدعو لكـم بالتوفيق ولتكونوا 

ذخرًا لالسالم واملسلمني؟ 
r نصيحتنـا هلـا تقوى اهللا تعـاىل والتفقه يف دينه واحلـذر من نزغات 
النفس االمارة بالسـوء ونزغات الشـيطان الرجيم. واهللا سبحانه هو املوفق 

واملعني.



(٤١٤)

مسائل يف الطب
س ١٢٧٣: إين طبيـب أخصائي وعميل حيتاج إىل ملس مججمة امليت 
باسـتمرار، وهذا يتعذر عـيل ارتداء الكفوف وذلك الهنا متنع عني حاسـة 
اللمـس، واللمس مبارشة مع العلم أن اجلامجم املتوفرة لدينا أغلبها أجنبية 
أو املوتى أشـك يف غسـوهلا (غسـل امليت)، ويتعذر عىلَّ الغسل باستمرار. 
فهل جيوز ملسـها دون الغسـل أو أستطيع أن أغسـلها بنفيس (غسل امليت) 

كي تصبح طاهرة أم ماذا أفعل؟ 
r إذا كانـت اجلمجمـة ملسـلم مل جيز اسـتخدامها لغرض الدراسـة 
والتجربـة بـل جيب دفنها وأمـا إذا كانت لكافر مل جيب الغسـل بمسـها إذا 

كانت عظًام جمردًا.
س ١٢٧٤: إننـي بحاجـة إىل اقتنـاء مججمـة للدراسـة عليها خارج 
املستشـفى، فهل جيوز أن أمتلك واحدة، بأن أشـرتهيا من السـوق وبعنوان 

أي يشء تكون هذه املعاملة إن صحت؟ 
r إذا كانت للمسلم مل جيز التعامل عليها ووجب دفنها بعد لفها يف خرقة 
عىل االحوط وجوبًا وأما إذا كانت لكافر فال بأس بالترصف فيها ورشائها.
س ١٢٧٥: هـل جيوز بيـع بويضات املرأة الجل االسـتفادة منها يف 



(٤١٥)

جتارب طبية؟ 
r نعـم جيوز. لكن حيرم عليها كشـف العـورة إذا توقفت عليه أخذ 

البويضات.
س ١٢٧٦: هل جيوز ترشيح امليت املسلم إذا وافق أولياؤه؟ 

r ال جيوز ذلك.
س ١٢٧٧: يف بعـض الـدول تـرشح جثـة امليـت بعد موافقـة الويل 
وتوقيعـه وإذامل يوقـع ال تسـلم اجلثـة بـل تبقى يف الـربادات فهـل جيوز له 

التوقيع أو ال وتبقى اجلثة بدون دفن؟ 
r إذا تعذر الدفن بدون ترشيح ومل جيد االنتظار جاز التوقيع من قبل 

الويل عىل الترشيح.
س ١٢٧٨: هل جيوز التربع بالكلية؟ 

r نعم جيوز النقاذ املؤمن إذا مل يتعرض املأخوذ منه للخطر.
س ١٢٧٩: هل جيوز أخذ عضو من أعضاء امليت لزرعه وإنقاذ انسان 
مؤمـن به وهل هناك فرق بني إذنـه ووصيته بذلك قبل وفاته أو عدم إذنه؟ 
r إذا انحرص االمر بامليت املذكور جاز االخذ منه سواًء أوىص أم ال 

وسواًء ريض وليه أم ال. نعم يستحق الدية بذلك.
س ١٢٨٠: إحـدى أخواتنـا املؤمنات حيث أهنا طبيبة نسـائية تعترب 
طريـق منع احلمل عند املرأة باسـتعامل (اللولب) طريقة واسـعة االنتشـار 

وقد قرأت يف جملة طبية أجنبية ما ييل:
نظريات عمل اللولب:

(١) يتعارض مع التصاق البويضة املخصبة يف جدار الرحم وتسمى 
 .(TSYCOTSALB)مرحلة



(٤١٦)

(٢) يقلل أنزيامت الرحم فيمنع احلمل.
(٣) يمنع وصول احليمن إىل قناة فالوب إي إىل البويضة.

سـامحة السـيد عىل ضوء ما تقدم هل يمكن بيان احلكم الرشعي يف 
هذه املسألة من جواز استعامل اللولب أو عدم اجلواز؟ 

r ملـا كان منـع التلقيح وختصيـب البويضة حالًال واملحـرم هو قتل 
البويضـة بعـد ختصيبها فعىل ضوء ما تقـدم ال يعلم بأداء اسـتعامل اللولب 
إىل قتل البويضة بعد ختصيبها. وعليه حيل اسـتعامل اللولب. واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل.
س ١٢٨١: يف حـال عـدم االنجـاب العقـم يقوم االطبـاء بفحص 
الزوجـني ويبدأ الفحـص بالرجل فإذا كان سـليًام فحص حـال املرأة وإال 
اكتفى به. هل جيوز للرجل الكشـف أمام الطبيب وإعطاء (منيه) لالختبار 
ويؤخذ (املني) يف بعض االحيان بطريقة العادة الرسية وهل جيوز أخذ مني 
الرجـل واملرأة ووضعـه يف أنبوب معني ثم يدخل يف رحـم املرأة هل جيوز 
أخذ احليوان املنوي من داخل اخلصية بواسطة عملية جراحية ثم يتم تلقيح 

بويضة املرأة به ووضعها يف أنبوب ثم بعد فرتة تلقح املرأة هبا؟ 
١ r ـ إنام جيوز كشف العورة إذا كان عدم االنجاب يسبب نوعًا من 
احلرج وال جيوز أخذ املني من طريق العادة الرسية إال مع انحصار االمر هبا حينئذ.
٢ـ   وال مانع من مجع ماء الرجل واملرأة يف أنبوب ثم إدخاله يف رحم املرأة.
٣ ـ وال مانع أيضًا من أخذ احليوان املنوي من داخل اخلصية وتلقيح 

بويضة املرأة به ثم وضعها يف الرحم.
س ١٢٨٢: محلـت امـرأة محـًال وبلـغ عمـره ٦ أشـهر وقـد ثبـت 
بالتشـخيص الشـعاعي أنه مشـوه اخللقة متامـًا ويقول االطبـاء أنه بمجرد 



(٤١٧)

والدتـه يمـوت وهو ما دام محًال يف رحم أمه يسـبب بقـاؤه تّكون مياه غري 
طبيعيـة يف بطنهـا وقـد ثبت طبيًا أن ذلـك خطر عىل سـالمة االم ففي هذه 

احلالة هل جيب إجهاضه رشعًا أم ال؟ 
r إذا ثبت أنه يموت عند الوالدة فحياة أمه مقدمة عىل حياته.

س ١٢٨٣: هل جيوز ترشيح اجلثة لغرض معرفة سبب الوفاة وهناك 
فرق بني ترشيح املسلم والكافر؟ 

r ال جيوز ترشيح املسلم لذلك احرتامًا له.
س ١٢٨٤: هل هناك موارد جيوز فيها االجهاض؟ 

r ال جيـوز االجهـاض إال إذا توقفـت عليه حيـاة االم بحيث يدور 
االمـر بني االجهاض ومـوت االم مع جنينها. وكـذا إذا دار االمر بني حياة 

االم وحياته يف مورد يعلم بأمهية حياهتا.
س ١٢٨٥: هل جيوز للمرأة أن تسـتعمل موانع احلمل من دون إذن 

زوجها. وهل جيوز هلا أن ختفي عليه ذلك؟ 
r ال خيلـو عن إشـكال واالحـوط وجوبًا إسـتئذانه. إال أن ختشـى 

الرضر من احلمل، فال جيب عليها استئذانه، بل جيوز أن ختفيه.
س ١٢٨٦: يقوم بعض االطباء هذه االيام بخلط ماء الرجل (الزوج) 
مـع ماء املرأة (الزوجة) يف أنبوبة االختبـار فيتكون من ذلك عدة أجنة هي 
بداية النشـوء البـرشي، واحلال هنا خيتلف عن التلقيـح الطبيعي يف الرحم 
أن يتكـون عـادة جنني واحدًا أو إثنان أو ثالثة أو... لكن يف االنبوبة يؤدي 
إىل تكـون عدة أجنة، فهل جيب زرعها مجيعًا يف رحم االم علًام بأن ذلك قد 
يـؤدي إىل هالكهـا، وهل جيوز انتقاء جنني واحـد وقتل الباقي، وهل جتب 
الدية علًام بأن عدد هذه االجنة قد يكون كثريًا جدًا بحيث يصعب عده، فام 



(٤١٨)

احلكم يف ذلك؟ 
r ال بـأس بقتـل هـذه االجنة مـا مل تلج فيهـا الروح. نعـم االحوط 
وجوبـًا وضـع مـا يمكن وضعه يف رحـم االم إذا رضيـت بذلك، وال جيب 

عليها الرضا به.
س ١٢٨٧: رجل زرع نطفته يف رحم إمرأة أجنبية بواسطة الوسائل 
الطبيـة، متفقًا معهـا عىل محل اجلنني مقابل مبلغ معـني من املال، الن رحم 
زوجتـه ال يتحمـل محـل اجلنني،والنطفة مكونـة من مائه هو ومـاء زوجته 
الرشعيـة وإنـام االمرأة االجنبية وعاء حامل فقـط. فمع العلم بحرمة ذلك 
الختـالط املياه، لكن املشـكلة التـي حدثت بعدئذ هي أن املرأة املسـتأجرة 

للحمل طالبت بالولد الذي نام وترعرع يف أحشائها فام هو احلكم؟ 
r الولد ليس هلا وليس هلا حق املطالبة به وبحضانته.

س ١٢٨٨: لو توقف حفظ حياة مسلم عىل ترشيح بدن ميت مسلم 
ومل يمكـن ترشيح بدن غري املسـلم وال مشـكوك االسـالم، ومل يكن هناك 

طريق آخر حلفظه هل جيوز ذلك؟ 
r نعم جيوز، بل جيب. نعم تثبت دية امليت عىل املبارش عىل االحوط 

وجوبًا.
س ١٢٨٩: هـل جيـوز قطع عضو من أعضاء امليت املسـلم كعينه أو 

نحو ذلك الحلاقه ببدن احلي مع تسليم الدية؟ 
r حيرم ذلك إال أن يتوقف حياة املسلم عىل العضو املذكور.

س ١٢٩٠: ويف الفـرض إذا قطـع وارتكـب هـذا املحـرم هل جيوز 
االحلاق بعده؟ 

r ال جيوز، بل جيب دفنه مع امليت.



(٤١٩)

س ١٢٩١: هل جيوز مع االمضاء من امليت وهل عىل القاطع الدية؟ 
r ال خيلو عن إشكال واالحوط وجوبًا عدم االقدام عىل ذلك.

س ١٢٩٢: هل جيوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترشيح إذا 
ريض به؟ 

r ال جيوز ذلك عىل االحوط وجوبًا إال مع توقف مصلحة مهمة عليه.
س ١٢٩٣: مـا حكم العملية التي تسـمى بـ(عقـد الرحم) اليقاف 
االنجـاب، وإذا أمر الزوج هبا فهل جتب إطاعته أم ال وإن كان هناك رضرًا 
يرتتـب عـىل عدم الطاعـة وإذا متت العمليـة فهل هناك حـل أو تكفري بعد 

الندم وما حكم اللولب كذلك؟ 
r االحـوط وجوبـًا عدم القيـام بعملية عقد الرحـم املؤدية إىل عدم 
القـدرة عـىل االنجاب حتى يف املسـتقبل وال جتب طاعة الـزوج لو أمر هبا. 

ومع القيام هبا ال يرتتب عليه إال االستغفار والتوبة.
وأمـا اللولـب فهو جائز مـع عدم العلـم بكونه يقتل النطفـة، ولكنه 
حيث يوجب كشـف العورة ومالمسـتها من قبل الطبيبـة فال جيوز االقدام 

عليه إال مع االضطرار إىل منع احلمل وانحصار االمر به.
س ١٢٩٤: هل جيوز استعامل جسد امليت يف الترشيح لغرض الدراسة؟ 
r حيرم ترشيح جسـد امليت املسـلم حتى لغرض الدراسـة وأما غري 

املسلم فيجوز ذلك فيه.
س ١٢٩٥: هل جيوز تلقيح املرأة بواسطة زوجها؟ 

r نعم جيوز ذلك ولكن ذلك يسـتلزم كشف العورة وملسها من قبل 
الدكتـورة وهو حرام فال جيوز االقدام عليـه إال إذا كان االنجاب منحرصًا 

بذلك وكان تركه حرجيًا.



(٤٢٠)

س ١٢٩٦: احليمـن والبيضـة مـن الذكـر واالنثـى إذا وضعـت يف 
االنابيب الطبية هل هذا العمل جائز أم ال إذا كان من (امرأة وزوجها)؟ 

r نعم هو جائز ولكنه يلزم منه كشف العورة وملسها فيجري فيه ما سبق.
س ١٢٩٧: ما هو رأيكم بالنسبة لالخصاب الصناعي والذي هو عبارة 
عن حقن السائل املنوي للزوج يف رحم زوجته بواسطة الطبيب أي بال مجاع؟ 
r ال بأس به ويلحق معه الولد باالبوين، إال أنه حيرم كشف العورة 
لذلـك إال أن يكـون ترك الولد حرجيًا عليهـام وال يكفي فيه جمرد الرغبة يف 

االخصاب. كام أنه ال جيوز االستمناء إال مع ذلك.
س ١٢٩٨: هـل جيـوز اسـتعامل مانـع احلمل املسـمى باللولب ولو 
اسـتعمل لفرتة طويلة(٥ـ٦) سـنوات وأحدث بعض التغريات يف الدورة 
الشـهرية إذا حصلـت إفـرازات لوهنا جوزي قبـل الـدورة وبعدها بثالثة 
أيـام ثم تنقطع، وحتصل افرازات دموية متوسـطة تغمـس القطنة يف بعض 

االحيان، يف الصالة وغريها ما حكم هذه احلاالت؟ 
r ال بـأس باسـتعامل اللولـب إذا مل يعلـم بكونه يقتـل البويضة بعد 
التلقيـح. وأما االفرازات فإذا صـدق عليها الدم جرى عليها حكم احليض 
أو االستحاضة بالرشوط املقررة للحيض واالستحاضة وال جمال لتفصيلها 

يف هذه العجالة، بل يرجع فيها لرسالتنا العملية أو السؤال الشفهي.
س ١٢٩٩: إذا كان اسـتخدام اللولـب ملنـع احلمـل أفضـل لبعض 

النساء فهل جيوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة؟ 
r يتوقـف ذلك عىل احلاجة ملنع احلمل، ولـزوم الرضر املعتد به من 
بقيـة موانع احلمـل، بمرتبة يلزم احلرج من عدم اسـتعامل اللولب. وإذا دار 
االمر بني الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة هذا إذا كان استعامل اللولب 



(٤٢١)

يف نفسه حالًال لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها.
س ١٣٠٠: إذا كان استخدام وسائل موانع احلمل غري أمينة أو ذات 

عوارض جانبية فهل حيق للمرأة اختيار اللولب يف هذه احلالة؟ 
r جيوز اختيار اللولب وفق الرشوط املتقدمة يف اجلواب السابق.

س ١٣٠١: كثـري مـن العوائـل االن حتبـذ حتديـد النسـل، إذ أصبح 
موضوع كثرة االطفال مشـكلة حقيقية بالنسبة لكثري من االرس، وبمنظور 
عـام الكثافة السـكانية العاملية مشـكلة حقيقية يف جل دول العـامل الثالث، 
فتلجأ النساء ملختلف أساليب منع احلمل حسب ما يناسب كل امرأة، ومن 
الطرق التي تناسـب كثري من النسـاء وتقل عندهن أثارهـا اجلانبية اللولب 
يف الرحـم، لكن هذا يتطلـب فحص الطبيبة االخصائيـة وأحيانًا يف بعض 

البلدان االطباء فهل جيوز هذا؟ 
r ال جيوز ذلك إال إذا لزم من احلمل رضر عىل املرأة أو حرج.

س ١٣٠٢: املرأة املصابة بالعقم هل جيوز هلا العالج منه وإن أدى إىل 
التكشف أمام الطبيبة أو الطبيب؟ 

r الظاهر جواز التكشف املذكور من أجل التداوي يف املقام وغريه، 
وخصوصًا إذا كان حتمل العقم حرجيًا كام هو الغالب.

س ١٣٠٣: رجل رزق ولد مشوه اخللقة لتخلف عقله وتقرح جسده 
كله، وبعد عرضه عىل الطبيب املختص نفى أن يكون له عالج وعزى ذلك 

إىل عامل وراثي وحذر االب واالم من االنجاب. 
وبعـد مـرور عرش سـنوات عىل هـذا الطفل عانـوا معانـاة ال يمكن 
وصفهـا أقلها هو تبديل مالبسـه كلها خالل أربع وعرشين سـاعة لتلوثها 



(٤٢٢)

بالدمـاء واملـواد التقرحية، ثم محلت املرأة مع شـدة متنعها من احلمل وبعد 
عرضها عىل الطبيب احتمل احتامًال قويًا بأن احلمل مصاب بعني ما أصيب 

به الطفل املذكور، فهل جيوز هلام االب واالم اسقاط احلمل ومنعه؟ 
r ال جيـوز إسـقاط الطفل املذكور، وهذه املعانـاة من االبتالء الذي 

يزيد يف احلسنات أو يكفر عن السيئات إن شاء اهللا تعاىل.
س ١٣٠٤: هـل جيـوز عقد بيت الرحـم إذا كان الزوجني ال يريدان 

االنجاب 
r االحـوط وجوبًا ترك ذلك إذا كان موجبًا للعقم الدائم، وإن كان 

موجبًا ملنع احلمل مؤقتًا فال بأس به.
س ١٣٠٥: اضطـررت لعـرض زوجتـي ملرض أمل هبـا عىل أكثر من 
طبيبة نسـائية ولكنها مل تشف ومل تتحسن، وعلمت بوجود طبيب ماهر قد 
عالـج نفس احلالة بنجاح فهل يل أن أعرضها عليه علًام بأن مرضها نسـائي 

يستلزم كشف العورة وملسها؟ 
r جيوز ذلك يف الفرض املذكور.

س ١٣٠٦: هـل جيـوز رشعًا ختصيـب بيضة املـرأة بخاليا من نفس 
املـرأة (علًام أن اجلنني الناتج صورة طبق االصل من أمه) وهل الدخول يف 

هذا البحث فيه اشكال باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتورا؟ 
r نعم جيوز ذلك وجيوز الدخول يف هذا البحث ونحوه من البحوث 
يف نواميس الكون واستكشـاف قـدرة اهللا تعاىل وعجيب خلقه اسـتزادة يف 
تثبيت احلجة. وقال تعاىل: ﴿سنرهيم آياتنا يف االفاق ويف أنفسهم حتى يتبني 

هلم أنه احلق أو مل يكف بربك أنه عىل كل يشء شهيد﴾. 
نعـم البد من عدم اقرتانـه بمحرم خارج كالنظر ملا حيـرم النظر إليه، 



(٤٢٣)

واحلـذر مـن الغـرور العلمـي الذي قـد جيـر للمهالك.ومنه تعاىل نسـتمد 
التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

س ١٣٠٧: إذا وضعـت البيضـة املخصبـة يف احلاضنـة الصناعيـة 
وماتت فعىل من تكون الدية؟ 

r ال دية، إال أن تلج الروح فتكون الدية عىل من يستند القتل له.
س ١٣٠٨: ادخـال ماء الرجل يف رحم امرأة أجنبية بطريقة التلقيح 

الصناعي فهل يرتتب عليها أحكام حد الزنى؟ 
r ال يرتتب الزنى وال جيب احلد، وإنام هو حمرم ال غري.

س ١٣٠٩: ما هو حكم ولد التلقيح من باب البنوة والنفقة واالرث 
واحلضانة وغريها؟ 

r إذا كان التلقيح بني بيضة الزوجة وحيمن الزوج فترتتب االحكام 
املذكورة كافة.

س ١٣١٠: هل جيوز للمرأة أن تعرض نفسـها عىل الطبيبة للفحص 
لغرض طلب الولد؟ 

r إذا كان يف ذلك رضورة عرفية فال بأس.
س ١٣١١: ما حكم اسـتعامل االدوية (ابر، رشاب، حبوب) املانعة 
للحمـل بـرىض الطرفـني أو عدمه، وهل يسـمح لذوي االعـذار الرشعية 

كاملرض ونحوه؟ 
r جيوز اسـتعامل ذلك إال أن يؤدي إىل رضر بليغ بالصحة. نعم مع 

عدم الرضورة الصحية االحوط وجوبًا للزوجة ارضاء الزوج بذلك.
س ١٣١٢: هل جيوز الترشيح للجثة الغراض التدريس؟ 



r إذا كانت اجلثة ملسلم حرم ترشحيها وإذا كانت لكافر جاز.
س ١٣١٣: هل جيوز للمرأة وضع اللولب؟ 

r إذا مل يعلـم بقتـل اللولب النطفة بعد تلقيحهـا جاز وضعه ولكن 
وضعـه يسـتلزم النظـر للعورة وملسـها عادة فال جيـوز االقدام عليـه إال مع 

احلاجة والرضورة إىل ذلك.
س ١٣١٤: هل جيوز بيع االعضاء خاصة بالنسبة للفقري املحتاج للامل؟ 
r االحوط وجوبًا عدم بيع االعضاء، خصوصًا ما كان معرضًا الن 
يتوقف عليه االنسان كالكلية بل إذا خيش الرضر بقلعه رضرًا تتعرض معه 

احلياة للخطر فهو حرام.
س ١٣١٥: هـل جيـوز بيع الـكىل ونحوها من االعضاء سـواء كان 
االنسـان مضطرًا للـامل أم ال وما هـي الضابطة العامة جلـواز ولصحة بيع 

أعضاء اجلسم؟
r االحـوط وجوبًا عدم بيع االعضاء خصوصًا ما كان منها معرضًا 
الن يتوقـف عليـه حياة االنسـان كالكلية بل إذا خيش الـرضر بقلعه رضرًا 

تتعرض معه احلياة للخطر فهو حرام.
س ١٣١٦: رجل استخرج (حيمنًا) من منيه وطلب حفظه وأوىص 
إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته النه مل يرزق طفًال فامت ولقحت 

به زوجته بعد شهرين من وفاته ومحلت منه.
أ ـ فام حكم هذه الوصية؟ 

r هـذه الوصية غري نافذة الن املرأة بموت الزوج خترج عن عصمته 
وحيرم تلقيح املرأة بامء غري زوجها.

(٤٢٤)



(٤٢٥)

ب ـ وهل جيوز للمرأة القبول أو الرفض؟ 
r جيب عىل املرأة الرفض وحيرم عليها القبول.

ج ـ وهل يعترب الولد ولدًا رشعيًا للمتوىف ولزوجته؟ 
r االحوط وجوبًا كونه ولدًا رشعيًا هلام، بمعنى أنه جيب االحتياط يف 
أمر مرياثه منهام ومرياثه منه. نعم إذا وقع التلقيح غفلة عن احلرمة املذكورة 
وبتخيل جوازه رشعًا حلقه حكم ولد الشبهة يف كونه ولدًا رشعيًا وارثًا وموروثًا.

د ـ وما حكم التوارث بني الولد وكل من أبويه؟ 
r يظهر اجلواب عنه يف جواب الفرع املتقدم.

هــ  وما هو احلكم يف املوارد املتقدمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدة؟ 
r ال أثر للعدة، الهنا بائنة، فال فرق يف مجيع ما سبق بني كون التلقيح 

قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها.
س ١٣١٧: هـل جيـوز أخذ االموال بعنوان اهلبـة واهلدية من الناس 
الذيـن يتاجـرون ببيـع ورشاء بعـض أجزاء جسـم االنسـان مثـل (الكلية 

وغريها)؟
r ال بأس بأخذ املال منهم.

س ١٣١٨: هل جيوز رشعًا استخدام حبوب منع احلمل وملاذا؟ 
r نعم جيوز ما مل تؤد إىل رضر شديد بصحة املرأة، وال معنى للسؤال 

عن العلة، فإن التحريم هو الذي حيتاج للدليل والعلة.



(٤٢٧)
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